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As eleições autárquicas vão ter lugar, já, no próxi-
mo dia 1 de Outubro. O Notícias do Parque dis-
ponibilizou (tal como tem feito desde as últimas
duas edições) uma página de “tempo de antena”
a cada uma das candidaturas (nesta edição, da
página 20 à página 26). Foi com muita satisfação
que conseguimos, neste número, fazer a fotogra-
fia de capa com a presença de todos os candida-

tos, lado a lado. Não sei se existirá alguma fre-
guesia, no país, que tenha conseguido fotografar
todos os candidatos juntos. Desejamos que as
eleições corram bem e que os próximos quatro
anos decorram dentro do melhor que a
Democracia e o espírito de união possam trazer
para o nosso Parque das Nações.

Miguel F. Meneses

EDITORIAL
AUTÁRQUICAS 2017



Segundo a EMEL, “o período experimental per-
mitiu identificar um conjunto de melhorias a
implementar, algumas das quais estão disponíveis
a partir de hoje, altura em que se inicia a explo-
ração da rede.
A fase piloto do sistema de bicicletas públicas par-
tilhadas da Empresa Municipal de Mobilidade e
Estacionamento de Lisboa (EMEL) chegou ao fim.
Arranca hoje a nova fase da rede de bicicletas par-
tilhadas com a marca Gira.Bicicletas de Lisboa. Às
10 estações já instaladas no Parque das Nações,
que oferecem 100 bicicletas, irão, faseadamente,
adicionar-se as restantes estações à operação, até
perfazer as 140 estações e 1.410 bicicletas que
compõem o sistema. 
O serviço Gira tem três modalidades de adesão:
o Passe Anual e o Passe Mensal, destinado apenas
a residentes em Portugal, com um custo de 25€
e 15€, respetivamente, e o Passe Diário com um
custo de 10€. A estes valores de subscrição do
serviço acrescem as tarifas de utilização que têm
como objetivo promover a utilização do sistema
para viagens pendulares (casa-trabalho ou casa-
escola), tipicamente de curta duração, por oposi-

ção às viagens de lazer. Até ao final
deste ano, a tarifa do 1º perío-
do de utilização – 0,10€, em
bicicleta convencional, e
0,20€ em bicicleta ele-
tricamente assistida,
por cada 30 minu-
tos - será gratuita.”
A fase piloto teve
início no dia 21 de
junho e decorreu
no Parque das
Nações, tendo sido
disponibilizadas 90
bicicletas - 2/3 das
quais eletricamente
assistidas - em 10 estações. 
Durante mais de 2 meses, par-
ticiparam ativamente no projeto
1.600 beta testers que realizaram mais de 20.000
viagens e percorreram uma distância superior a
40.000 quilómetros, tendo tido a oportunidade
de testar o sistema, os equipamentos (bicicletas e
estações), o serviço de operação e a App de

cliente desenvolvida pela EMEL. 
“Esta primeira fase foi muito

importante para recolher
as recomendações dos

utilizadores que parti-
ciparam no projeto
piloto, envolvendo
a comunidade no
desenvolvimento
do serviço, e iden-
tificar oportunida-
des de melhoria.

Registámos cerca
de 270 viagens diá-

rias. Com a GIRA, a
EMEL aumenta o leque

de serviços de mobilidade
que oferece à cidade”, salienta

Luís Natal Marques, Presidente do
Conselho de Administração da EMEL.
Os utilizadores passam a ter um único login, e um
saldo comum, para utilizar nos serviços da
Plataforma de Mobilidade da EMEL, o GIRA e o
ePark.
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BIKE SHARING JÁ ARRANCOU
O serviço Gira tem três modalidades de adesão: o Passe Anual e o Passe Mensal, destinado apenas a residentes em Portugal, com um
custo de 25€ e 15€, respetivamente, e o Passe Diário com um custo de 10€.

Números do projeto-piloto:
20.832 viagens
40.000 km percorridos
1.600 utilizadores
1/3 dos quais realizaram 10 ou mais
viagens durante a fase piloto 
(correspondendo a 80% do total das
viagens)
Mais de 11.000 inscrições para beta
testers
Classe etária predominante 31-40
anos (34%)
Género: 1/3 feminino; 2/3 masculino
89% das viagens realizadas em 
bicicleta eletricamente assistida
Duração das viagens:
•47% com duração inferior a 10min
•74% com duração inferior a 20min
•82% com duração inferior a 30min
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Segundo o que foi avançado por este emblemá-
tico de marca local: “O Oceanário de Lisboa foi
considerado o Melhor Aquário do Mundo pela
Travelers’ Choice do TripAdvisor. O
Oceanário é a atração Nr1. em
Lisboa, com 28.471 avaliações
no TripAdvisor, 18.274 des-
tas consideradas como
‘Excelente’ e 7.774 ava-
liadas como ‘Muito
Bom’, sendo a avalia-
ção global der 4.5 em
5.
“Excelente“, “Must see
in Lisbon”, “ fabuloso”,
“Most memorable during
my stay in Lisbon”,
“Sensacional”,”The best
aquarium we ever visited” são
alguns dos comentários que se
podem ler no TripAdvisor do Oceanário
de Lisboa.O Tripadvisor é o maior site de viagens
do mundo com mais de 535 milhões de avalia-
ções e opiniões. Os galardões Travelers' Choice

do portal de viagens TripAdvisor, premeiam os
melhores do mundo, segundo as avaliações dos
seus utilizadores. 

Para João Falcato, CEO do
Oceanário de Lisboa,

”Estamos muito orgulho-
sos por recebermos
esta distinção. Com
visitantes que nos
chegam de todo
o mundo, este é
o verdadeiro
reconhecimento
de que vale a
pena continuar o
nosso trabalho em

prol da conservação
dos oceanos. A equipa

que tenho o privilégio de
liderar está realmente de

parabéns!”.
O Oceanário, que comemorou este ano 19
anos, já recebeu mais de 22 milhões de visitan-
tes de todo o mundo. É um espaço único, com

exposições memoráveis, desenvolve o maior
programa de educação ambiental do país, finan-
ciado e colaborando com várias instituições em
projetos de conservação dos oceanos.”

Segundo a JFPN,
CAMINHOS DE ARTE
URBANA, produção
do Turismo e Marketing
Territorial da FPN, está
disponível, nas versões

em português e em inglês, nas unidades hotelei-
ras do PN no Posto de Turismo, além dos espa-
ços da Junta de Freguesia.  Apresenta dois per-
cursos: um para um máximo de duas horas, num
percurso de 2 kms. E um outro mais extenso,
com 4 kms, que pode durar quatro horas a fazer.
Ambos têm um nível de dificuldade “fácil”, até
porque são em terreno plano. Quem quiser fazer
visita orientada à arte urbana do Parque das
Nações, freguesia que tem, no espaço público,
mais de 50 esculturas e murais, já dispõe de uma
brochura de apoio, para visitas mais curtas ou
mais demoradas. 
Entretanto, é sempre possível consultar ou des-
carregar o pdf. deste guia no link disponível no
site da JFPN: 
https://www.jf-parquedasnacoes.pt/pt/camin-
hos-arte-urbana-urban-art”

Rua ilha dos Amores - Lote 4.07.01 - Loja 22E - 1990-118 lisboa | Tlm.: 928 026 024  |  Email: dpaula.rcl@gmail.com

Aberto de 2ª a 6ªfeira das 11h00 às 23h00

Deliciosa Mistura

 Entrega ao Domicilio e Take-Away 928 026 024

Durante a Tarde:As nossas Sugest�es:
AÇaÍ - Pastel Brasileiro -

Tapioca - Sumos - Batidos de
fruta e Batido Proteico -
Cocktails - PetiscosDurante a noite:As nossas sugest�es:

Wine bar e cocktailsPetiscos

OCEANÁRIO DE LISBOA ELEITO MELHOR 
AQUÁRIO DO MUNDO

Os galardões Travelers'
Choice do portal de viagens
TripAdvisor, premeiam os
melhores do mundo,
segundo as avaliações dos
seus utilizadores. 

ARTE
URBANA
Lançamento de GuiaOceanário recebe a distinção pela segunda vez pelo portal de viagens TripAdvisor





Horário de funcionamento: segunda a sexta das 9h-21h - sábado das 9h-19h   
geral@clinica-t.com | www.clinica-t.com | 913 747 437 | Alameda dos Oceanos lote 3.11.07 loja B - 1990-136 Lisboa

Ortondontia I Odontopediatria | Prótese FIxa | Endodontia |  Higiene Oral e Branqueamento 
Periodontologia | Implantologia e Cirurgia Oral | Dentisteria Estética e Restauradora

Já pensou em alinhar os seus dentes de forma quase invisível?
Venha conhecer-nos e saber as várias opções que existem para si!
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Tudo a postos para o arranque da nova tempo-
rada de feiras e eventos na FIL, com a Intercasa,
o SIL, o LxD e o Vintage Festival a abrirem o
calendário pós-Verão, de 18 a 22 de Outubro. A
rentrée irá ocupar os quatro pavilhões da FIL e
áreas exteriores, numa área de mais de 40.000
m2 de espaço, de animação, curiosidade e negó-
cio. Em 2016, a simultaneidade destes eventos
contou com mais de 1.000 empresas, entidades
e presenças individuais e recebeu 50.000 visitan-
tes.
Os Eventos estão de portas abertas entre si, o
Visitante com apenas um bilhete, no máximo de
5,00 €, pode visitar os 4 salões e disfrutar de
ofertas distintas, mas complementares (Adultos
5€;  Cartão Jovem, estudante e sénior – 2,5 €; 18
de Outubro “Open Day”). 

O LISBOA DESIGN SHOW  - DESIGN
MARKET  - 8ª edição 

www.lisboadesignshow.fil.pt 

O LxD – Lisboa Design Show – design market,
realiza a sua 8ª edição com mais de 300 desig-
ners e criativos, instituições de ensino, marcas
emergentes e startups nacionais e internacionais
onde incluímos os mais de 20 estilistas africanos,
na área do Africa Fashion. O LXD é a platafor-
ma de promoção e de negócio das áreas do
design que dão corpo ao maior evento de
design realizado em Portugal – Visual Design,
Product Design, Fashion Design e Interior
Design. Com uma agenda dinâmica, apresenta
durante os 5 dias: workshops de modelagem e
costura e outros, Talks, conferências, pitchs e os
“famosos” desfiles dos estilistas africanos e por-
tugueses, que apresentam as novas colecções na
passerelle do LXD. 

INTERCASA sob o mote “Faça da sua
casa a melhor casa do mundo”

www.intercasa.fil.pt

Em 2017, a INTERCASA surge reposicionada e
dirigida para um consumidor cada vez mais exi-
gente e informado, criando assim dinâmicas que
permitem aos visitantes experienciar novas ten-
dências de lifestyle em todas as áreas da casa.
Os sectores da Feira - Interiores, Exteriores,
Remodelação e Tecnologia, apresentam uma
oferta mais vasta e inspiradora refletindo o que
de melhor podemos encontrar alinhado com as
tendências de decoração, design e inovação.
Intercasa aposta ainda em workshops de deco-
ração, “do-it-yourself ” e sessões “Pergunte a um
profissional”, assim como um espaço de show-
cooking - Be HOME CHEF com uma vasta pro-
gramação de sessões de culinária e degustação,
proporcionando ao público uma experiência
diferente de viver a sua cozinha.

SIL – Salão Imobiliário de Portugal 
A maior oferta do Imobiliário - Habitação

| Turismo Residencial | Escritórios |
Serviços

www.imobiliario.fil.pt

Mais de 300 expositores, Conferências,
Workshops, Prémios SIL do Imobiliário, Leilões,
Bolsa de Arrendamento, Atividades para a
Família (espaço interactivo com chefs, terapeu-
tas, nutricionistas, músicos, etc…), aconselha-
mento gratuito de arquitectos para quem pre-
tende comprar ou melhorar a sua casa, são algu-
mas das boas razões para visitar o SIL.
Mais de 200 mil imóveis de oportunidade de
compra ou arrendamento -  Habitação,

Escritórios, lojas, turismo, serviços financeiros,
Seguros de Imóveis, Gestão de Condomínios,
Serviços diversos para projectos imobiliários
etc… Estarão presentes promotores e media-
dores imobiliários, autarquias, empresas de rea-
bilitação urbana, construção e obras públicas e
bem como gabinetes de arquitectura, projetos,
gestão e administração de condomínios, entre
outros.
O Salão dirige - se a profissionais e ao público
em geral - compradores particulares, construto-
res e promotores, arquitectos, urbanistas,
engenheiros, investidores, técnicos das áreas
seguradora e financeira, mediadores imobiliá-
rios, profissionais de compra e venda e público. 

Vintage Festival 
www.vintage festival.fil.pt

Venha ao maior Festival Vintage do País e sur-
preenda-se com as Novidades. Concurso de
Pin-ups, Tatuagens, Penteados e Maquilhagem ao
vivo e a cores. Ainda do tempo do Preto e
Branco, o Espaço RTP Memória com um carro
de exteriores emblemático, looping de momen-
tos inesquecíveis, ícons da locução e muito mais
à sua espera. Exposições temáticas de Veículos e
fardas das forças de segurança, motos e acessó-
rios antigos, entre outros veículos emblemáticos.
E, ainda, a moda Vintage no seu melhor, vestuá-
rio e acessórios, mobiliário, artigos de decoração,
artesanato,  gastronomia e muita animação.
Música de várias épocas, Charlestone, Lindy
Hop, Vintage Jazz, Balboa, Charleston, Rock, entre
outros. 
Os visitantes podem participar nas diversas ati-
vidades, adquirir produtos, deliciar-se com mui-
tas iguarias, reviver  épocas passadas e mostrar
aos mais novos recordações da sua infância.

INTERCASA, SIL – SALÃO IMOBILIÁRIO DE PORTUGAL, LXD – LISBOA DESIGN
SHOW E VINTAGE FESTIVAL, EM MAIS DE 40.000 M2, MARCAM O ARRANQUE
DE NOVA TEMPORADA NA FIL, DE 18 A 22 DE OUTUBRO

Em 2016, 
a simultaneidade
destes eventos 
contou com mais de
1.000 empresas,
entidades e 
presenças individuais
e recebeu 50.000
visitantes
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CABINE DE LEITURA CHEGA AO PARQUE 

No passado dia 14 de setembro, pelas 18h00, no
Jardim dos jacarandás, arrancou, no Parque das
Nações o projeto “Ler no Parque”, numa parceria
conjunta da Junta de Freguesia do Parque das
Nações e a Fundação PT.

“Em Fevereiro de 2016 nascia a ideia do território
da Freguesia do Parque das Nações ter uma cabine
de leitura que abraçasse o projeto "Ler no Parque"
proposto pela moradora Carmo Miranda Machado.
O projecto arrancou com uma análise e consulta a
todos os projectos semelhantes na cidade de Lisboa.
Surge assim uma parceria com a Fundação PT repre-
sentada pela Dra. Graça Rebocho, com a atribuição
de uma cabine de leitura, em 2017, e mais três para
posterior recuperação e colocação em todo o terri-
tório em 2018”,  refere a JFPN.
A inauguração da primeira cabine de leitura e troca
de livros, nesta zona da Cidade, contou com o apa-
drinhamento do Dr. Francisco Moita Flores, morador
do Parque das Nações.
Segundo a JFPN, “o projeto pretende desenvolver
hábitos de leitura nos habitantes do Parque das
Nações bem como promover a cidadania e o espíri-
to de cooperação e proteção do bairro, através da
criação de uma Cabine de troca de livros.
A cabine está situada num dos jardins desta fregue-
sia - Jardim dos Jacarandás - e conta com uma rede
de voluntários que irão assegurar o funcionamento e
dinamização desta micro-biblioteca, que irá estar
aberta ao público todos os dias da semana. O lema
desta cabine assenta em duas vertentes - Lê, troca
e partilha - que disponibilizará um leque de obras
dos mais variados autores nacionais e estrangeiros
aos utilizadores e promoverá a partilha de livros que
estes queiram doar.”
Para mais informações: 
Cultura@jfparquedasnacoes.pt 
http://www.jf-parquedasnacoes.pt/pt

Inserida no Projeto “Ler no Parque”, a Cabine de Leitura chegou ao Parque das Nações, no passado dia 14 de Setembro. Moita Flores
apadrinha o projecto proposto por Carmo Miranda Machado, à Junta de Freguesia do PN.
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Nos últimos meses, ao longo do verão, no âmbito dos tra-
balhos desenvolvidos pela área de Gestão Urbana (GU), 
a Junta de Freguesia do Parque das Nações procedeu à 
colocação de papeleiras com dispensadores para dejetos 
caninos na Rotunda das Oliveiras, no Passeio do Neptuno 
junto ao Lago Tekeven, Passeio das Musas, Passeio Heróis 
do Mar/Rua do Tamisa, Passeio Heróis do Mar/Rua do 
Oder, Rua Chen He junto ao estaleiro, via do Oriente no 
14, Rua Menina do Mar/Rua Sinais de Fogo, Avenida Dom 
João II junto ao n. 4 e Passeio dos Jacarandás.

Os Jardins Garcia de Orta, um dos ex-libris da freguesia, 
continuam a pôr-se bonitos. As obras em curso proce-
dem à recuperação de madeiras. Para este jardim foi já 
assinado um contrato de prestação de serviços, para a 
revitalização de arquitetura paisagística.

Está ainda a cargo da GU da JFPN, a obra de reabilitação 
do separador central da Av. D. João II; foram também con-
cluídas as plantações e sistema de rega do Jardim Branco 
e Jardim Vermelho, na Alameda dos Oceanos. Na Rotunda 

das Oliveiras, extremo norte da Alameda dos Oceanos, 
foi também retirada a camada superficial de terra, revista 
a rede de rega e colocadas nova terra e plantações. A in-
tervenção aqui incluiu mesmo a colocação de uma cerca 
nova em madeira.
Ao nível da iluminação pública, foram já iniciados os tra-
balhos de poda seletiva de árvores na Alameda dos Ocea-
nos, de forma a permitir que a iluminação pública aqui 
colocada, e que foi renovada, seja mais eficiente e não seja 
diminuída com a imponência do arvoredo. 

Entretanto, no Parque Tejo, prossegue a bom ritmo a re-
novação de toda a iluminação pública.  
Em simultâneo, a equipa de Gestão Urbana da JFPN pro-
cedeu a diversas intervenções bastante significativas para 
a melhoria geral da qualidade de vida urbana na freguesia. 
Por exemplo, foram feitas pequenas reparações e manu-
tenção em equipamentos sociais/educação, nomeadamen-
te o arranjo da rampa de acesso ao parque de estacio-
namento da Escola Parque das Nações e ainda diversas 
intervenções nos wc e a limpeza de algerozes das Escolas

Intervenções no espaço público

O projeto educativo executado pela Junta de Freguesia do Parque 
das Nações compreende Atividades de Animação e Apoio às Famí-
lias (AAAF) destinadas aos alunos do Pré-Escolar e a Componente 
de Apoio à Família (CAF) para o primeiro ciclo do Ensino Básico, 
que têm como objetivo assegurar o acompanhamento dos alunos,  
antes e depois das atividades curriculares e o enriquecimento cultu-
ral e lúdico durante os períodos de interrupção letiva.

As inscrições para os programas AAAF/CAF decorrem ao lon-
go do ano e são efetivadas nos serviços da Junta/Escolas da fre-
guesia. Para mais informações, deve contactar educacao@jf-par-
quedasnacoes.pt; Tel.: 210 311 711 ou Telemóvel: 914 591 798.  
No site www.jf-parquedasnacoes.pt/Educacao encontra os requisi-
tos necessários à inscrição.

EDUCAÇÃO 

Programas de ocupação 
para alunos das escolas 
públicas abertos todo o ano

AÇÃO SOCIAL 

Centro de Dia Quinta das Laranjeiras festeja Dia do Idoso
Com um Workshop e um passeio recreativo, o Centro de Dia da Quinta 
das Laranjeiras festeja este ano o Dia Internacional da Pessoa Idosa que se 
assinala normalmente a 1 de outubro. Foi instituído em 1991 pela Orga-
nização das Nações Unidas e tem como objetivo sensibilizar a sociedade 
para as questões do envelhecimento e a necessidade de proteger e cuidar a 
população mais idosa.

No Parque das Nações, neste âmbito, no dia 27 de setembro realiza-se um 

do Centro de Dia e outras pessoas seniores interessadas.
A 29 de setembro, uma sexta-feira, os utentes do Centro de Dia vão passar 
o dia fora de portas, numa visita à vila da Nazaré, que inclui almoço. Ambas 
são iniciativas da Ação Social da JFPN.

CAF
AAAF

At ividades
Vai arrancar em outubro o concurso para a empreitada de 

sul do Parque das Nações. Entretanto deverão também ser 
iniciadas as obras de construção do primeiro parque canino 
da freguesia. Os contratos de transferência de competências 
da CML para a Junta de Freguesia do Parque das Nações, 
relativos aos dois projetos, foram aprovados por maioria na 
última Assembleia de Freguesia, a 11 de setembro 2017.

e sua posterior reabilitação, do município para a freguesia, 
ascende a mais de 200 mil euros. Espera-se que a obra seja 
adjudicada em novembro 2017.
Quanto ao parque canino, a sua construção deve iniciar-se 
muito em breve e a obra está orçamentada em 50 mil euros. 
Este parque vai localizar-se não muito longe do Parque da 
Aranha, zona norte.

GESTÃO URBANA 

JFPN avança com renovação dos Jardins  
de Água e construção do Parque Canino

13
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O Parque das Nações conta com uma nova associação de moradores e comerciantes da freguesia , a ACIPN - A Cidade Imaginada Parque das Nações.

Faça parte deste movimento cívico pela manutenção da qualidade urbana no Parque das Nações. Saiba como no nosso site www.acipn.pt. 

Pode ainda acompanhar a nossa atividade no Facebook (www.facebook.com/acipn.associacao) ou contactar-nos através do email geral@acipn.pt.

Sobre as eleições autárquicas
Em setembro de 2015, ainda no rescaldo de uma histórica
Assembleia de Freguesia Extraordinária exigida pela população,
um pequeno grupo de moradores descontentes com o estado de
abandono e desleixo em que todo o espaço público do Parque das
Nações tinha mergulhado, começou a mobilizar-se e a trabalhar de
forma mais organizada, dando os primeiros passos para o que viria
a ser (4 meses mais tarde) a constituição desta associação. Muitos
de nós não se conheciam sequer naquela altura, mas, facilmente,
criámos uma equipa unida em torno de um objetivo comum:
devolver a identidade, a organização, a limpeza e a harmonia ao
Parque das Nações. Passaram-se dois anos. Foi um longo e, por
vezes, penoso caminho durante o qual continuámos a assistir a
uma degradação e descaraterização sem precedentes do Parque
das Nações. Tentámos, por diversas vezes, o diálogo com a Junta
de Freguesia e CML, alertando para essa degradação e descaracte-
rização mas nunca obtivemos qualquer sinal de abertura à coope-
ração e debate de ideias. Por parte da JFPN tudo o que recebemos
de volta foram os votos de Boas Festas no Natal passado… Apesar
de não podermos estar satisfeitos com o atual estado de coisas,
temos motivos para nos orgulhar de todo o trabalho que temos
vindo a realizar e que, em muitos casos, impediu a concretização
de males maiores. Nas vésperas das eleições autárquicas e na reta
final de um mandato autárquico que, como se disse, não deixará
saudades, o Parque das Nações vive um dos momentos mais
importantes e críticos desde a sua criação. Aquilo que for decidido
pelos eleitores a 1 de outubro marcará para sempre o futuro do
nosso bairro. É, portanto, fundamental que ninguém deixe de
exercer o seu dever cívico e demonstre inequivocamente com o
seu voto que Parque das Nações quer para si e para os seus filhos.
Da nossa parte fica o compromisso de que iremos continuar com a
mesma postura vigilante e interventiva, nomeadamente, em
temas que para nós são essenciais como:
a) Limpeza e higiene urbana – Mais e melhor limpeza das ruas e
reposição dos padrões de excelência anteriores a 2013;
b) Espaços verdes – Recuperação (de acordo com os planos origi-
nais) e manutenção adequada dos espaços verdes que tão negli-
genciados foram neste mandato, sobretudo os Jardins Garcia
d’Orta, o Parque Tejo e o Jardim do Cabeço das Rolas;
c) Zona de Acesso Condicionado (ZAC) – Reposição do controlo
efetivo de acesso à ZAC e cumprimento escrupuloso das regras
definidas para circulação e estacionamento naquela zona;
d) Arte Pública – Cumprimento do protocolo assinado em 2015
entre a CML e a JFPN para a recuperação da arte pública nesta fre-
guesia;
e) Segurança – Reforço da segurança policial e instalação de vide-
ovigilância nos locais recorrentemente alvo de atos de vandalis-
mo.
Sempre acreditámos que estar à frente de uma Junta de Freguesia
é unir a voz dos cidadãos e ir junto com eles em prol do bem-estar
comum. Por isso, esperamos que o novo executivo, independen-
temente da sua cor política, assuma desde logo essa atitude cola-
borativa e construtiva de diálogo com a população em geral e con-
nosco em particular, atitude essa que, infelizmente, nunca existiu
até hoje.

Separador central da Av. Dom João II
Todos se recordarão da manifestação popular de protesto contra a
intenção da Junta de Freguesia do Parque das Nações de retirar
toda a vegetação arbustiva, bem como o sistema de rega, e pro-
ceder ao calcetamento do separador central da Av. Dom João II.
Nesse mesmo dia, a ACIPN e vários moradores manifestaram a sua
insatisfação na sessão ordinária da Assembleia de Freguesia,
perante a indiferença do Executivo. Um ano depois congratulamo-
nos com o desfecho deste caso que mostra inequivocamente de

que lado estava a razão. Esperamos que este episódio sirva de
exemplo ao próximo Executivo da JFPN para que ouça e dialogue
com os moradores e tenha sempre a humildade de reconhecer e
assumir os seus erros.

Os novos carvalhos da Alameda dos Oceanos

No início da primavera, cerca de 200 azinheiras (Quercus ilex) que
se perfilavam mortas ao longo dos passeios laterias da Alameda
dos Oceanos foram substituídas por carvalhos-roble (Quercus
robur 'Fastigiata'), alegadamente uma espécie adequada ao local
e que permitiria pôr termo ao problema fitossanitário das azinhei-
ras. Poucos meses volvidos, constatamos que 87 destes novos
exemplares estão completamente secos, desprovidos de qualquer
folha. Outras tantas dezenas apresentam folhagem ténue e em
muitos casos amarelecida, com aspeto pouco saudável do ponto
de vista fitossanitário. Mais estranho ainda é constatar que algu-
mas destas árvores já foram plantadas neste estado no âmbito de
um contrato adjudicado pela CML no valor de 74 mil euros.

Comissão Técnica sobre solos contaminados
Em resultado dos acontecimentos ocorridos no início do ano nas
obras de expansão do Hospital CUF Descobertas no Parque das
Nações, foi constituída a 3 de fevereiro uma Comissão Técnica inte-
grando representantes da Agência Portuguesa do Ambiente
(APA), da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT), da Direção Geral da Saúde
(DGS), do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Lisboa Central,
da Câmara Municipal de Lisboa (CML), da Inspeção-Geral da
Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território
(IGAMAOT) e do Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC).

Um dos mandatos desta Comissão Técnica era o da elaboração de
medidas/recomendações passíveis de serem adotadas em matéria
de licenciamento, acompanhamento da execução, fiscalização e ins-
peção de futuras obras no Parque das Nações, e respetivo enqua-
dramento legal, contribuindo, assim, para um guia metodológico
orientador em outras obras que incidam sobre solos contaminados.

Na reunião de esclarecimento a esta associação, promovida pela
Delegada de Saúde Drª Maria João Martins, no dia 23 de fevereiro,
nas instalações do ACES Lisboa Central, e onde estiveram igual-
mente presentes representantes da APA, CCDR-LVT e do SMPC,
ficou estabelecido entre todos que essas medidas, uma vez defini-
das, seriam partilhadas com a ACIPN como forma de garantir a
tranquilidade de todos os moradores e comerciantes que repre-
sentamos. Tal não aconteceu até hoje.
Passados mais de 6 meses desde a constituição da referida
Comissão Técnica e numa altura em que já se realizam obras de
escavação no lote contíguo ao da expansão do Hospital CUF
Descobertas, a ACIPN questionou a APA, a 10 de julho, sobre que
medidas preventivas emanadas da Comissão Técnica estariam já a
ser implementadas de forma a não se repetirem os problemas
registados anteriormente. Aguardamos ainda uma resposta.

Até breve Camilo… 
No passado dia 12 de agosto, o nosso bom amigo Camilo partiu. O
Camilo foi um dos fundadores da ACIPN e ocupava um lugar nos
órgãos sociais da associação enquanto vogal do Conselho Fiscal.
Mas acima de tudo o Camilo era um exemplo para todos nós pela
forma intensa, apaixonada e até visceral como vivia e defendia o
Parque das Nações. O Camilo respirava o Parque das Nações.
Genuíno e direto, nunca se ficava por meias palavras e era sempre
o primeiro a dizer presente. Ainda em janeiro passado, mesmo
internado, não deixou de participar à distância na concentração de
moradores contra as obras nos terrenos contaminados da Zona Sul
e acompanhou todo o protesto de uma janela do hospital ali ao
lado. Alguns de nós estivemos com ele pela última vez na apre-
sentação pública da candidatura do seu grande amigo Carlos à
presidência da Junta de Freguesia. Já muito debilitado fisicamen-
te, não deixou de marcar presença com a sua máquina fotográfica
que o acompanhava para todo o lado e um dos seus típicos carta-
zes, sempre com mensagens acutilantes. Disse-nos nesse dia que
só desejava chegar a 1 de outubro para ter a certeza que o Parque
das Nações ficava bem entregue. Mesmo extremamente doente, a
sua preocupação continuava a ser o seu Parque das Nações. Essas
suas últimas palavras continuam a ecoar nas nossas mentes e
emocionam-nos sempre que nos recordamos delas. O Camilo vai
fazer-nos muita falta e deixa muitas saudades. Mas nunca será
esquecido e, por ele, continuaremos com a missão que era tam-
bém a sua. Até breve Camilo…
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Associação de Moradores e Comerciantes do PARQUE DAS NAÇÕES

Casa do Arboreto, Passeio dos Heróis da Mar – Parque do Tejo (Junto ao Parque Infantil do Gil) 

Participe, Visite-nos em: www.amcpn.pt

Tendo a freguesia do Parque das Nações nasci-
do por iniciativa desta Associação e a poucos
dias de irmos às urnas eleger os novos Órgãos
da mesma, entendemos ser nosso dever registar
aqui o nosso apreço pelo trabalho realizado ao
longo destes primeiros quatro anos de vida, quer
pelos Órgãos cessantes quer pelos muitos tra-
balhadores que, diariamente, contribuem para a
resolução dos muitos problemas com que, natu-
ralmente, somos confrontados. 
Ao longo destes quatro anos, tivemos oportuni-
dade de auscultar, quer no universo dos nossos
associados, quer junto dos demais moradores, as
opiniões e sentimentos que têm hoje em rela-
ção à criação da freguesia. E o balanço é, inques-
tionavelmente, positivo.
Efectivamente, ao longo destes quatro anos,
fomos conhecendo muitas opiniões e ouvindo,
de viva voz o muito que preocupou e continua
a preocupar os vários interlocutores.
E pela tónica generalizada, mesmo por aqueles
que começaram por ser críticos, reconhece-se
que uma freguesia una, portanto não dividida por
municípios diferentes, pode responder melhor
aos desejos dos seus fregueses.
Pelos serviços que presta, pela qualidade
ambiental aprazível para quem vive e visita, com
mais e melhor mobilidade, vimos serem criados
serviços essenciais, mesmo na impossibilidade de
serem criadas estruturas para os acolher.
E neste âmbito não esquecemos o nosso obriga-
do aos colaboradores, que ao frio, ao sol, à chuva,
cumprem a sua tarefa para o atendimento, con-
forto e segurança de quem vive e trabalha nesta
freguesia.
Foi possível constatar referências à inovação de
certos projetos, tornando-os marcas de qualida-
de da freguesia. Na zona poente foram aplaudi-
das várias iniciativas: a Loja Solidária, o Gabinete
de Enfermagem, o transporte solidário, o apoio
domiciliário, os eventos que se organizaram
como desfiles de Carnaval, os desfiles de Folclore
do Minho e ainda a realização das galas de Fado
Amador, que envolveu as freguesias vizinhas de
Marvila, Beato e Olivais; a Piscina do Oriente,
com qualidade nunca antes constatada, na quali-
dade da água, na aprendizagem, no acolhimento
às escolas, na formação da sua equipa técnica, nas
aulas especializadas para seniores, no ensino do
Judo, etc..  
E apesar de ainda não terem sido erigidas as ins-
talações do Centro de Saúde, bem como da 2.ª

fase da Escola Parque das Nações, a verdade é
que nunca estes projetos tiveram tantas garan-
tias de conclusão.
Foram ainda referenciados a Corrida das
Nações, o Coro das Nações e Teatro das
Nações, como projetos de referência e de forte

impacto inovador, não apenas junto da nossa
comunidade, mas também em todo o município
de Lisboa.           
Valeu, pois, a pena a criação da freguesia do
Parque das Nações e esta Associação orgulha-se
da batalha que travou para que tal acontecesse.

Numa freguesia com as características sócio cul-
turais e de nível elevado como a nossa, deve a
crítica ser feita, sempre, pela positiva, e não num
exercício sistemático e contínuo do dizer mal e
criticar por criticar. Foi o que sempre fizemos ao
longo destes quatro anos, como, de resto, já o
tínhamos feito com a Parque Expo. Sempre pro-
curámos estar com todos na busca de soluções
para os problemas porque é isso que importa.
Neste registo, desde que a freguesia foi criada e
os seus Órgãos eleitos, a AMCPN fez chegar a
quem de direito inúmeros reparos críticos e até
algumas “ameaças veladas” pela demora nas rea-
lizações. Naturalmente, foram mais os aplausos
que enviámos e os agradecimentos pela obra
realizada neste ou naquele sector, porque tal se
justificava. Afinal de contas, era nosso dever, ter
presente, as naturais dificuldades de instalação
duma nova freguesia, agravadas com a simulta-
neidade dos processos de transferência de com-
petências da Parque Expo para a Câmara
Municipal de Lisboa, ainda não concluído, e a
transferência de competências do município
para a freguesia. Em face das dificuldades, temos
de reconhecer que foi feito um trabalho notável,
apesar de haver sempre algo mais a realizar.
É assim que pensamos a democracia e o seu
exercício diário.       
Pugnamos por um diálogo entre todos, que con-
duza a uma união efetiva e pragmática, sempre
em prol da qualidade de vida na nossa freguesia.
Todos são peças de um mesmo objeto coletivo.
Todos são essenciais para a valorização desta
freguesia de Lisboa, independentemente das
suas opções ou pontos de vista. A democracia é
arte do exercício da conciliação de anseios e
vontades. É assim que entendemos a vida e o
saber estar nela.  

Assim, pelas razões aqui apontadas e final
de mandato, expressamos o nosso agrade-
cimento aos Órgãos cessantes da nossa fre-
guesia e aos seus trabalhadores, pelo exce-
lente trabalho realizado. Bem-hajam!
Aos novos Órgãos, a eleger no próximo dia
1 de outubro, desejamos, desde já, muito
sucesso no seu trabalho, ao mesmo tempo
que manifestamos a nossa inteira disponibi-
lidade para, num diálogo franco e aberto,
como até aqui tem sucedido, colaborarmos
na melhoria e engrandecimento da nossa
freguesia.

“Neste registo, desde que a freguesia foi criada e os seus Órgãos
eleitos, a AMCPN fez chegar a quem de direito inúmeros reparos
críticos e até algumas “ameaças veladas” pela demora nas 
realizações. Naturalmente, foram mais os aplausos que enviámos e
os agradecimentos pela obra realizada neste ou naquele sector,
porque tal se justificava. Afinal de contas, era nosso dever, ter 
presente, as naturais dificuldades de instalação duma nova 
freguesia, agravadas com a simultaneidade dos processos de
transferência de competências da Parque Expo para a Câmara
Municipal de Lisboa, ainda não concluído, e a transferência de
competências do município para a freguesia.” 

VALEU A PENA A CRIAÇÃO 
DA FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES
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A Refood assenta no conceito de eliminar o des-
perdício alimentar e todo o dia a dia na Refood se
foca neste objectivo.
17H - Chegam os primeiros voluntários para dar
início à preparação das refeições para os beneficiá-
rios.
Também há todo um trabalho de verificaçao das
famílias que não vão receber os alimentos e daque-
las que têm excepcionalmente a entrega ao domi-
cílio.
18H - Mais voluntários vêm ajudar e pegam em cai-
xas para, de acordo com o número de pessoas de
cada família, colocar os alimentos confecionados.
A azáfama começa: enquanto 4 ou 5 voluntários
preparam a comida em caixas e a colocam no
cesto respetivo da família,  outros 2 ou 3 começam
a lavar as caixas que se esvaziam. Mais 2 ou 3 colo-
cam os restantes alimentos resgatados das nossas
fontes: pão, bolos, fruta, iogurtes, produtos frescos.
Tudo o que foi recolhido junto de restaurantes,
supermercados, hipermercados, pastelarias, é distri-
buído pelos cestos que as famílias vão levar.
19H - As famílias começam a chegar. Trazem as cai-
xas vazias e lavadas do dia anterior e levam a nova
refeição e alimentos existentes.
Continua a azáfama dos voluntários a organizarem

as refeições e de outros a lavar os recipientes e
ainda outras a completar os cestas e a entregar.
20H – É  hora de novos voluntários chegarem para
iniciarem as rotas: significa pegarem em sacos com
as caixas grandes para irem às fontes recolher os
alimentos que teriam destino do lixo. Refeições de
restaurantes que não chegaram à mesa dos clien-
tes, sobras de entradas ou pão. Dos supermerca-
dos vêm iogurtes cujo fim de validade começa ou
frescos incomerciáveis. Das pastelarias, os bolos,
salgados ou pão.
Tudo produtos que não poderiam ser vendidos, no
dia seguinte, e que, em vez de terem como desti-
no o lixo, vão ser comsumidos por quem necessi-
ta deles.
Esta é a razão de ser da Refood.
Comida resgatada – famílias carenciadas com ali-
mentos.

VOLUNTÁRIOS PRECISAM-SE
A razão de ser da Refood só é possivel concreti-
zar com voluntários. Precisamos de mais ajuda, tem
com certeza 2 horas por semana para esta causa!
Venha juntar-se a nós!!
Onde estamos: Rua Manuel Mendes, Lote 20, Cave
D, 1800-251 Lisboa Bº Quinta das Laranjeiras,
Parque das Nações (Moscavide)
Pode contactar-nos por telefone: 218 510 275 ou
e-mail: refoodparquenacoes@gmail.com
E veja toda a nossa atividade na página de facebo-
ok: www.facebook.com/refoodportugal

4ª CORRIDA SOLIDÁRIA REFOOD

Ja temos data marcada
– SAVE THE DATE – 
4 de Março 2018
Siga os acontecimen-
tos e prepare-se para
a meta.

https://www.facebook.com/corridarefood/

UM DIA NO NÚCLEO REFOOD
DO PARQUE DAS NAÇÕES

“A razão de ser da
Refood só é 
possível 
concretizar com
voluntários.
Precisamos de
mais ajuda, tem
com certeza 2
horas por semana
para esta causa!”
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A Universidade Sénior de Rotary do Parque das
Nações vai iniciar o novo Ano Letivo 2017/ 2018
com a  Cerimónia Oficial de Abertura do A,no
Letivo, no dia 11 de outubro, pelas 19 horas na
Sala Galeria do IPDJ, onde estão todos convida-
dos para presenciar uma breve exposição de cada
disciplina e conhecer os professores voluntários,
que são os verdadeiros motores deste projeto de
caráter social do nosso Parque das Nações. Na
Cerimónia de abertura também será apresentado
o novo calendário escolar.
As aulas têm início no dia 17 de outubro e duran-
te o ano letivo os alunos têm a possibilidade de

participar em várias visitas de estudo a locais e
museus relacionados com os temas abordados
nas aulas, sendo bons momentos de descontra-
ção e aprendizagem.
O IPDJ (Instituto Português do Desporto e da
Juventude) é o local onde desenvolvemos as ati-
vidades, com salas espaçosas e climatizadas, para
que as condições de aprendizagem e companhei-
rismo sejam as melhores possíveis.
Contamos consigo para mais um ano de grande
companheirismo!!

INSCRIÇÕES: 963 117 870

UNIVERSIDADE SÉNIORDE
ROTARY DO PARQUE DAS NAÇÕES

A Universidade Sénior

de Rotary do Parque

das Nações vai iniciar o

novo Ano Letivo 2017/

2018  com a  Cerimónia

Oficial de Abertura do

Ano Letivo no dia 11 de

outubro pelas 19 horas

na Sala Galeria do IPDJ,

onde estão todos

convidados

A EDUCAÇÃO EM DEBATE NO
PARQUE DAS NAÇÕES

“Realizou-se, no passado dia 25 de setembro, no
Auditório da Escola Vasco da Gama, o debate/
sessão de esclarecimento intitulado «Educação
no Parque das Nações: Que futuro?».
Foi com a convicção de que a promoção de um
espaço de partilha de informação era necessário
e útil, que a Associação de Pais e Encarregados de
Educação da Escola Vasco da Gama promoveu
esta iniciativa e, num claro exercício de cidadania,
juntou na mesma mesa os sete candidatos à pre-
sidência da Junta de Freguesia do Parque das
Nações. Estes tiveram a oportunidade de apre-

sentarem as suas propostas na área da educação,
disponibilizando-se para responder às perguntas
colocadas pelos pais e moradores presentes.
Durante as duas horas e meia de duração do
debate foram abordados os problemas estrutu-
rais ao nível das escolas da freguesia, como a
necessidade da construção da segunda fase da
Escola Parque das Nações, a construção da Escola
básica da zona norte ou a sobrelotação da Escola
Vasco da Gama. Mas também as questões que
preocupam os pais no quotidiano, como a falta de
pessoal auxiliar, nomeadamente para o ensino
especial, a qualidade da alimentação escolar, a
segurança das crianças na deslocação para a esco-
la ou o funcionamento da Componente de Apoio
à família da responsabilidade da Junta de
Freguesia.
Todos os candidatos se comprometeram a tra-
balhar no sentido de elevar a oferta educativa da
freguesia e a envolver os pais e moradores nos
processos de decisão.”



Saúde. Concretizar a construção do Centro de Saúde,
com capacidade para 30.400 utentes.
Educação. Construção da 2.ª Fase da EB2/3 Parque das
Nações SUL | Assumir a gestão das refeições das escolas
da freguesia | Construção da Nova Escola EB/JI na Zona
Norte para +312 alunos do EB e +75 crianças do JI |
Construção de Creche para 84 crianças entre os 0/3 anos
| Implementação de novo programa das atividades CAF
nas EB/JI.
Desporto e Atividade Física. Negociação com a CML
novo programa da infra-estrutura desportiva a ser
construída na 2.ª fase da EB/JI do Parque das Nações
Sul, composto por um pavilhão desportivo com banca-

das, e diversas salas de desporto, +2.000m2 de área
para a comunidade | Criar a Academia de Desportos
Náuticos para crianças e jovens| Programa Educativo
nas EB/JI para o uso da bicicleta | Implementar ativida-
des regulares +60 de envelhecimento ativo, no espaço
público.
Social. Implementar o Conselho de Bairro com repre-
sentação das forças vivas da freguesia | Programas
sociais activos no Novo Espaço Comunitário | Apoio
domiciliário a idosos.
Mobilidade. Melhor circulação de peões com passeios
mais confortáveis | Carreira de Bairro da Carris com
maior frequência | Renovar o espaço público da Estrada

de Moscavide.
Trânsito. Novo sistema de gestão de semáforos.
Estacionamento. Reforçar fiscalização nos períodos de
maior pressão por via de eventos de elevada concentra-
ção de pessoas.
Segurança. Melhoria da iluminação pública | Promover
com a PSP mais patrulhas de proximidade.
Cultura. Programação especial para 20.º Aniversário da
EXPO’98 + Festival para a Juventude | Abertura do
Teatro Camões à nossa comunidade | Programas CAF´s
das EB | Devolver a Torre GALP aos cidadãos.
Economia. Programa comunitário Cartão Família do
Parque com o comércio e empreendedorismo local.

O melhor
para o futuro 
do Parque 
das Nações
O convite feito por Fernando Medina para encabeçar a lista do PS/PNPN à
freguesia, que escolhi para viver com a minha mulher e com os meus 
filhos, é um motivo de orgulho.
Lidero uma equipa qualificada com profundo conhecimento do nosso 
território e capacitada para concretizar as medidas que aqui 
apresentamos, a nossa equipa tem uma relação a 100% com o Parque das
Nações, o entusiasmo com que assumimos esta responsabilidade 
permite-me afirmar que o voto no Partido Socialista é o melhor para o
futuro do Parque das Nações.
Na vida, assim como na política, uma das principais virtudes é saber ouvir,
é o que tenho feito. Ouvi com a humildade de quem quer saber, de quem
quer conhecer, de quem quer compreender. Ouvi com a determinação de
quem quer mudar, de quem quer fazer melhor. E com a energia e 
entusiasmo necessário para tão exigente tarefa. Ouvi as pessoas, as forças
vivas de uma sociedade. Ouvi todos. Recebi contributos, opiniões e 
sugestões que me permitem, hoje, estar preparado para este grande
desafio.
O nosso trabalho de proximidade marcará a diferença. De proximidade
com os cidadãos, e de proximidade com a Câmara Municipal de Lisboa.
Grandes obras se projetam para o nosso território, este será um mandato
de fazer acontecer.
O Partido Socialista e o grupo de cidadãos “Parque das Nações Por Nós”,
estabeleceram um acordo coligatório, sendo a lista de candidatos à
Assembleia de Freguesia do Parque das Nações constituída em paridade
por estas forças políticas. Como a lei eleitoral não permite que se 
estabeleçam coligações entre partidos políticos e grupos de cidadãos 

independentes, no boletim de
voto consta apenas o símbolo do
Partido Socialista.
Termino pedindo a sua confiança,
o seu apoio, no dia 1 de Outubro,
vote PS. 
O Parque das Nações precisa de
todos.

Mário Patrício 
Candidato 
a presidente de Junta

‘O caminho que juntos teremos de trilhar, é o das pessoas, colocando-as sempre em primeiro
lugar, no centro da nossa estratégia. O nosso objectivo é ouvir as pessoas, trabalhar para as
pessoas, cuidar das pessoas e inovar com as pessoas’

Candidatos à Assembleia de Freguesia do Parque das Nações

António Mega Ferreira, referência do nosso território, preside à Comissão de Honra da
nossa Candidatura e da qual fazem parte; Coronel Emídio Valente, Carlos Traguelho - ex-
administrador bancário, Edite Estrela – deputada do Partido Socialista, Comendador
Carlos Moia – presidente da Fundação Benfica, Teresa Vidal Reis – farmacêutica, João
Marcelino – jornalista, Conceição Palha – ex-presidente da Fundação AXA, Sérgio Ramos

– treinador de Basquetebol, José Couceiro – treinador de futebol, Lourdes Maneta –
arte-terapeuta, Troufa Real – arquitecto, João Paulo Bessa – arquitecto, João Pina –
atleta olímpico, Pedro Couceiro – piloto de automobilismo, Ramiro Gonçalves – ex-pre-
sidente da Ass. Moradores Bairro do Oriente, Filomena Nabais – médica psiquiatra e
António Pinto Carvalho – engenheiro.

O mandato de Fazer Acontecer
Algumas das suas/nossas prioridades

MEGA FERREIRA PRESIDE A COMISSÃO DE HONRA



Freguesia do Parque das Nações e apresenta-
se com uma força política investida em salva-
guardar valores comuns à maioria dos cida-
dãos, sem estar presa a ideologias de esquer-
da ou direita. Acreditamos ter boas ideias para
a freguesia e gostaríamos de participar na sua
governação, fazendo política pela positiva, ou
seja, procurando soluções em detrimento de
encontrar culpados para os problemas.
Queremos trabalhar em equipa, de forma
construtiva, com todos os eleitos para a
Assembleia de Freguesia e queremos, acima
de tudo, escutar as preocupações dos mora-
dores do Parque das Nações, a fim de concre-
tizarmos o nosso lema: “PAN - A tua voz no
município.”

As propostas do PAN para o
Parque das Nações

Eixo Pessoas - Mobilidade, Transportes,
Educação e Cultura

- Adaptação e recuperação de passeios com o
objetivo de assegurar o acesso universal a
todos os locais da freguesia, independente-
mente do grau de motricidade de cada um

- Garantia do adequado desenvolvimento das
ciclovias previstas para o Parque das Nações,
tendo em vista uma articulação harmoniosa
das bicicletas com as demais formas de mobi-
lidade e a otimização do escoamento de tráfe-
go automóvel

- Criação de uma bolsa de carpooling de
moradores

- Promoção da melhoria das ligações assegu-
radas por autocarros da Carris, que se preten-
dem elétricos, sobretudo em termos de cober-
tura geográfica e frequência

- Implementação de uma rede de transporte
escolar a baixos custos para as famílias

- Dinamização de ações de educação alimen-
tar nas escolas, em prol de uma alimentação
mais saudável e equilibrada

- Pressupondo a implementação de um lanche
escolar, criação de condições para que o
mesmo inclua fruta biológica

- Apoio à criação de hortas escolares nos
estabelecimentos de ensino da freguesia,
como complemento educacional nas áreas da
sustentabilidade ambiental e económica

- Organização de workshops de inteligência
emocional e gestão do stress, por meio de
palestras e atividades diversas

- Criação de um cinema ao ar livre, num dos
vários espaços públicos disponíveis

Eixo Animais

- Promoção do alargamento dos espaços a
que os animais de companhia têm acesso,
asseguradas as condições de segurança

- Instalação de mais parques caninos, bebe-
douros duplos e recipientes para dejetos

- Criação de um Pólo Animal, com incumbên-
cias diversas:

- Apoio à recolha de animais em
risco;

- Constituição de uma bolsa de pet
sharing visando o acolhimento, através do
intercâmbio entre os moradores, de animais
domésticos por períodos curtos, como 
é o caso das férias;

- Constituição de bolsas de pet sitting
e dog walking, facilitando a colaboração ao
nível de companhia, cuidados e passeios para
os animais domésticos;

- Monitorização da condição das
aves que frequentam a nossa margem do Tejo
junto à Ponte Vasco da Gama, numa tentativa
de assegurar a sua biodiversidade.

Eixo Ambiente

- Promoção da realização de um estudo inde-
pendente para a avaliação do estado dos
solos contaminados e identificação das medi-
das a adotar para contenção dos perigos para
a saúde pública

- Análise e resolução da questão das árvores
(azinheiras e carvalhos) em aparente proces-
so de enfraquecimento/morte na Alameda dos
Oceanos

- Garantia da adequada manutenção de toda
a biodiversidade da freguesia

- Promoção da implementação de 100% de
semáforos solares

- Melhoria da iluminação pública, através de
mais lâmpadas LED

- Instalação de mais caixotes do lixo públicos,
para lixo biodegradável, reciclável e não reci-
clável

Sónia Santos

Moradora no Parque das Nações desde 2006. Licenciada em
Administração Pública, mestre em Gestão e Estratégia Industrial e
pós-graduada em Contabilidade Pública, Finanças e Gestão
Orçamental. Já foi oficial da Força Aérea Portuguesa, do ramo de
administração, e diretora de projetos numa empresa de software de
gestão pública. Após ter concluído o curso de direção de arte em
publicidade, trabalha presentemente como diretora de produção
numa agência de design 3D, especializada em arquitetura. Pretende
ser a voz daqueles e daquelas que mais precisam sejam pessoas,
animais ou meio ambiente, que gostaria de ver melhor harmonizados
entre si.

Contacto:
opannoparque@gmail.com





Carlos Alberto Ralha de Oliveira, 50 anos de idade, Casado, com
formação superior em psicologia, tendo como principal atividade
a via do ensino, natural e residente no distrito de Lisboa, desde
jovem esteve e está ligado à atividade associativa, onde desem-
penhou e desempenha funções quer a nível Diretivo quer de
Comando, em Instituições, sem fins lucrativos e direcionadas ao
apoio social, educacional, desportivo e de socorro à população na
área da Proteção Civil.

Apresento-me como Candidato independente pela Coligação
Lisboa Sim, a Presidente da Junta de Freguesia do Parque das
Nações. Cujo  slogan de Candidatura é;

Um Presidente

Uma Equipa

Uma Freguesia Diferente

Um Presidente com Sentido de Responsabilidade, Consciente dos
desafios que se avizinham e que acredita que a mudança é possí-
vel, por forma a melhorar a qualidade de vida diária de todos os
fregueses, bem como de todos aqueles que diariamente visitam a
freguesia quer seja em trabalho, em lazer e ou turismo.

Uma Equipa, com Dinâmica, Ambição, Empenho e Vontade de
Trabalhar, com um objetivo único o desenvolvimento local, envi-
dando todos os esforços no cumprimento do;

 Servir,
 Intervir,
 Melhorar

Uma Junta Diferente, porque entendemos que existe a necessida-
de de Mudança nas políticas de gestão local ao invés do verifica-
do até à data de hoje.

Pelo que o programa da Coligação Lisboa Sim, assenta na

Intervenção emergente, quer ao nível;

Da Acão Social, da Dinamização do Comércio Local, da Educação -
Promovendo o Parque Escolar, da Acessibilidade e Mobilidade, da
Saúde, da Segurança Pública e do Urbanismo, entre outros de
extrema importância para a Comunidade Local.

A Coligação Lisboa Sim apresenta-se às autárquicas de 2017 com
um único objetivo que se denomina por servir, intervir e
Melhorar nos mais variados aspetos, com o intuito de proporcio-
nar uma melhor qualidade de vida a todos os fregueses e muníci-
pes ao nível de;

Urbanismo e zona verdes,

A freguesia do Parque das Nações é detentora de uma vasta área
nesta matéria e que necessita de uma rápida intervenção.
Para que a possamos manter é emergente terminar com os pro-
tocolos contratuais para a sua manutenção que custam em média
anual 600.000 euros, propomos gerir esta verba e direciona-la,
para a reposição da qualidade de limpeza urbana, montante que
permite que se proceda a contratação de pessoas com formação
na área e em parceria com o IEFP, diminuindo desta forma o índi-
ce de desemprego e permitindo uma maior intervenção da autar-
quia no acompanhamento e desenvolvimento dos trabalhos.
Promover de forma gradual a substituição total de todo o sistema
de rega o equipamento está obsoleto.

Mobilidade e Transportes,

Esta matéria, pela sua especificidade, tem suscitado ao longo do
tempo alguma e atrevo-me mesmo a dizer muita controvérsia.

Dado a realidade da Freguesia, é entendimento da Coligação
Lisboa Sim;

Promover uma melhoria nos serviços de transportes na freguesia,
com a criação de um circuito intra-freguesia, com o alargamento

de horários e carreiras e que permita dar respostas a toda a comu-
nidade, independentemente da sua faixa etária e a custo reduzido.

No que concerne à problemática do estacionamento, e atenden-
do a realidade da área geográfica e sua estrutura residencial,
existe a necessidade de a mesma ser reorganizada e nesse senti-
do é necessário perscrutar a população, para que possamos em
conjunto encontrar soluções para a temática do estacionamento,
sendo que promovemos a isenção de pagamento para os resi-
dentes

Promover a redução de alguns espaços para os veículos automó-
veis ligeiros e direciona-los para os velocípedes e ciclomotores
com o  intuito de facilitar os acessos pedonais e a deslocação de
pessoas de mobilidade reduzida

No que concerne aos transportes, agora que a Câmara Municipal
de Lisboa tem o domínio dos transportes, na Cidade de Lisboa, é
ideia e intenção da Coligação Lisboa Sim, intervir em ato contínuo
junto da CMLX, para que promova uma melhoria de rede na fre-
guesia com veículos mais recentes e adequados ao transporte do
público alvo

Acão Social

A Coligação Lisboa Sim  entende que existe a necessidade de uma
maior promoção e ramificação dos serviços já disponíveis aos
diversos pontos da freguesia, pelo facto da mesma ter um núme-
ro elevado de população idosa e com carências psicofísicas e
sociais, independentemente do seu extrato social e ou financeiro.

Saúde

Na freguesia é premente a criação e implementação de meios de
socorro.

Tendo em conta a sua área geográfica e a população que serve
diariamente não só residencial, mas população em trânsito
entende a Coligação Lisboa Sim a necessidade de promover con-
tactos no sentido de implementar na freguesia meios adequados
a uma primeira intervenção no socorro, com a criação de uma a
duas bases PEM`s e um VMER.
É também nossa intenção promover a criação de espaço clínico
(extensão do SNS) por forma a garantir os cuidados de saúde à
população local.

Proteção Civil e Segurança

Sendo  esta  da  responsabilidade  direta  do  Executivo  da
Freguesia,  por descentralização ao abrigo da Lei

A  Coligação  defende  que  é  urgente  proceder  ao  levantamento
das necessidades e riscos tendo em conta a área geográfica
Promover a criação de um gabinete de Segurança Local, supervi-
sionado pelo executivo, criando uma melhoria na segurança
pública e rodoviária
Desenvolver parcerias com a autoridade policial para uma políti-
ca de maior proximidade em zonas de risco
Promover a melhoria das estruturas e equipamentos elétricos –
zona norte para sul
Promover a instalação de CCTV de forma gradual, na freguesia

Educação

A Coligação entende e promete que esta temática é uma das
áreas mais importantes pois existe a necessidade de promover a
continuidade do ensino na freguesia para as crianças e jovens da
freguesia.

Mas para que, esta realidade seja possível é emergente a
Autarquia Local aferir quais as suas obrigações e responsabilida-
des neste sector, nomeadamente ao nível da descentralização e
delegação de competências emanadas pela CMLX.

O que a Coligação Lisboa Sim identificou?

Que esta problemática, ao início de cada ano letivo suscita sem-
pre um índice de instabilidade aos pais, crianças e jovens, pela

incerteza de colocação com base nos requisitos previstos no regu-
lamento do agrupamento de escolas constituído por quinze pon-
tos sendo o décimo segundo os critérios de desempate em caso
de necessidade, e que é passível de criar algumas dúvidas na
metodologia aplicada.

Pelo que é necessário envolver todas as partes com interesse no
assunto em epigrafe e desta forma , sugerimos a constituição de
uma equipa multidisciplinar para analisar todo o processo e
encontrar soluções para que o arranque do início do ano letivo
não seja suscetível de criar dúvidas ou descontentamentos.

Equipa constituída pela Direcção Escolar, Quadro Docente,
Associação de Pais, Autarquia Local , Outras entidades

Promover o ensino público e disponibiliza-lo a toda a freguesia
independentemente dos seus recursos económico-financeiros
Promover a criação de um agrupamento intra-freguesia e não
inter- freguesias, pois verifica-se realidades diferentes no ensino
e metodologias aplicadas.
Promover a ampliação do parque escolar na freguesia, mas para
que isso aconteça é necessário criar mais infra-estruturas para
que as crianças e jovens possam dar continuidade aos estudos,
nomeadamente até ao 3. Ciclo. O  que permite que os jovens se
sintam enquadrados no seu espaço e na organização do agrupa-
mento não sendo expostos a alterações
Diligenciar na criação de um meio de transporte intra escolar de
forma gratuita e ou custo reduzido e com apoio financeiro institu-
cional e ou desenvolvendo parcerias para todas as crianças e
jovens
Promover uma estabilidade do quadro pessoal e um aumento de
efetivos com diversas valências nomeadamente direcionado ao
ensino especial
Existe a necessidade de promover uma rápida intervenção de
raiz, mas de forma gradual ao espaço escolar da Escola Infante D.
Henrique, para melhorar e proporcionar uma melhor qualidade às
crianças que a frequentam.

Promover uma melhor qualidade e estar atento aos princípios ali-
mentares em processo escolar
Promover centros de apoio e acompanhamento escolar a crianças
e jovens com dificuldades no percurso escolar
Promover ações de ocupação de tempos livres com a criação de
espaços direcionados a leitura, atividades lúdicas, desportivas,
música entre outros

Área dos Serviços da Autarquia

É nossa intenção de uma vez por todas reorganizar e regularizar
o mapa de pessoal, interno.
Criar   uma   equipa   multidisciplinar   que   identifique   as   prio-
ridades  e necessidades de resposta à freguesia em todas as ver-
tentes
Descentralizar para outras áreas da freguesia espaço, serviços e
com pessoal para dar respostas à população
Não aceitar a descentralização de meios humanos oriundos da
CMLX, pois pensamos que existe a necessidade de criar uma equi-
pa de raiz que se venha a reger pela orgânica da autarquia local.

Turismo e comércio local

Promover uma maior dinamização do turismo e do comércio
local, articulando junto das entidades competentes como o turis-
mo de Portugal e o comercio local, por forma a encontrar solu-
ções para que possamos proporcionar uma melhoria destas
áreas e de respostas a quem vive e visita a freguesia.

Promover parcerias com a ANL e ANC, na melhoria e maior dina-
mização da Marina.

Para que possamos pôr em marcha o nosso programa a bem da
Freguesia Conto Consigo, Conto com Todos, no próximo dia 1 de
Outubro. 

O Candidato a Presidente
Carlos Oliveira

Coligação Independente Lisboa



Candidato PSD à Freguesia do Parque das Nações, em
entrevista:

António Romano Castro é o que se chama um histórico do PSD -
com um passado consolidado numa intensa atividade política, este
advogado tem como, linha matriz do seu percurso, a máxima de
que “é possível fazer-se política com ética”. Depois de ter estado
ao lado de Sá Carneiro,  João Bosco Mota Amaral e General Soares
Carneiro, entre tantos outros, abraça agora um novo desafio: a luta
pela Presidência pela Freguesia do Parque das Nações.

Para início de conversa: quem é António Romano de Castro?
Sou advogado, casado e pai de quatro filhos. Fui chefe de gabine-
te de vários membros do Governo e do Presidente da Assembleia
da República, João Bosco Mota Amaral. Sou um apaixonado pela
cidade de Lisboa, desde muito jovem empenhado numa cidada-
nia ativa, em particular como militante do PSD (desde agosto de
1974), onde exerci vários cargos a nível distrital. Desde essa altu-
ra que mantive uma intensa atividade política, tendo colaborado
com Francisco Sá Carneiro e com o General Soares Carneiro, como
mandatário concelhio da AD e do referido General nas respetivas
eleições.

Que ligação é esta ao Parque das Nações e que o levou a aceitar
este desafio?
Vi nascer o Parque das Nações. Com uma localização privilegiada
desenvolveu-se ao longo de 5 Km, uma área onde um terço são
espaços verdes. Aquele que tinha tudo para ser um bem sucedido
projeto de requalificação urbanística e ambiental não é hoje mais
que uma Freguesia sem brilho.
Aceitei esta candidatura porque não podia deixar de responder
aos apelos que recebi e porque senti ser meu dever alterar este
estado de coisas. Vou lutar para que o Parque das Nações volte a
pertencer a quem lá reside.

Outrora uma zona de luxo, a verdade é que assistimos a um
estado de degradação acentuado do Parque das Nações. Na sua
opinião, ao que é que se deve este aparente estado de esqueci-
mento de manutenção dos espaços?
O estado a que chegou a Freguesia, em meu entender, deve-se a
uma gestão sem uma estratégia que definisse metas e objetivos
concretos. O que temos assistido, nos últimos quatro anos, é a
uma gestão sem rumo. Verificou-se um grande desinvestimento
naquilo que era um dos aspetos essenciais para a Freguesia: a
manutenção dos espaços verdes e do mobiliário urbano.
A incompetência da gestão urbana conduziu a um estado de
degradação do Parque das Nações e, consequentemente, à perda
de qualidade de vida dos residentes.

Quais serão os maiores desafios do próximo presidente da Junta
de Freguesia do Parque das Nações?
Os nossos próximos desafios são enormes. O PSD entende que o
poder local entrou numa nova fase; no seu terceiro ciclo de desen-
volvimento - que é o da consolidação e do aprofundamento das
políticas de incremento da qualidade de vida e da extensão do
tempo de qualidade para as famílias. É um novo ciclo de políticas,
assente numa lógica de forte cooperação com as organizações e
instituições que atuam na respetiva comunidade. É o Estado
Social-Local. Nessa perspetiva social-democrata, entende-mo-lo
como uma estrutura capaz de: garantir serviços públicos de ele-
vada qualidade; promover, através desses serviços, a igualdade

de oportunidades e o crescimento económico sustentável; defen-
der uma vida digna para todos os cidadãos, o que implica asse-
gurar a existência de uma rede de proteção, através da qual nin-
guém é deixado para trás. Queremos uma Freguesia única, unida
onde todos se sintam representados. Vamos revigorar os espaços
que fizeram do Parque das Nações um lugar único.
Estes são os grandes desafios, não esquecendo a rede escolar, a
saúde, a mobilidade e a segurança.

Uma das formas como pretende dar resposta a celeumas da
atual gestão é com o que designa de “modelo de gestão assen-
te num compromisso de valores”. Concretamente, que valores
são esses e que não encontra na atual gestão?
São os valores da transparência, da equidade e da eficiência. Isto
é, a nossa visão estratégica assenta num modelo de gestão parti-
cipada que presta contas aos cidadãos. As nossas prioridades são
as condições de vida das pessoas, sem exceção, independente-
mente de residirem na zona norte, sul ou a oriente da nossa fre-
guesia.
Queremos estar na primeira linha da disponibilização de informa-
ção às pessoas permitindo assim o escrutínio público.
Por isso, vamos alargar o horário de funcionamento dos serviços
da Junta de Freguesia e criaremos os requerimentos online, dis-
pensando os utentes de deslocações desnecessárias.

O Parque das Nações cresceu, tornou-se num pólo de dinâmica
empresarial fortíssimo. Mas, no entanto, parece ter negligen-
ciado quem procurou este território para morar e constituir
família...
Efetivamente, o Parque das Nações teve nos últimos anos um
grande crescimento. Hoje residem cerca de 30.000 mil pessoas e
trabalham aqui quase outras tantas. Trata-se da Freguesia que
tem 20% da população até aos 14 anos (Lisboa tem 13%), 18% de
famílias com pessoas de 65 anos ou mais anos (Lisboa tem 39%),
o maior número de pessoas com o mais alto grau de Ensino: 39%
Ensino Superior; mas também o dobro, 10%, do desemprego da
cidade (5%).
O Parque das Nações foi a Freguesia de Lisboa que, nos últimos
anos, teve o maior aumento de população jovem residente, o que
veio criar dificuldades educacionais e sociais. A oferta escolar não
responde às necessidades dos pais com filhos. Não há Creches e as
Escolas não têm capacidade para acolher todos os jovens em
idade escolar.
Nos contactos que tivemos com a população, a ausência de um
Centro de Saúde e a escassez de Escolas públicas, nos vários níveis

de ensino no interior do perímetro do Parque das Nações, são
apontados como um dos grandes problemas que mais afetam os
residentes.

Que propostas concretas tem para ajudar as famílias:
– com crianças em idade pré-escolar e escolar?
–  com idosos?
Nós temos propostas muito concretas, desde logo a valorização
do Espaço Público será uma prioridade. Vamos regular o
Estacionamento, resolver a falta de Transportes, de Escolas, de
Policiamento e pressionar as entidades competentes para que o,
tão falado, Centro de Saúde seja uma realidade.
Consideramos a Educação um pilar transversal. Por isso, vamos
fazer com que qualquer criança que resida na Freguesia possa
usufruir, desde a infância até à conclusão dos seus estudos, de
estabelecimentos que permitam a frequência até esse final. A
atual situação não é sustentável. Pais que não conseguem colocar
os seus filhos na Freguesia onde residem não pode acontecer. Por
isso, propomos a abertura de mais Creches, com Berçário e con-
cretizar os três Ciclos de Ensino Básico.
Uma Freguesia como a nossa, que tem, como já disse, o maior
número de crianças de Lisboa e possui apenas meia dúzia de
Parques Infantis, não pode continuar a ocorrer.
Vamos criar mais espaços para as crianças, jovens e seus familia-
res ao longo da Freguesia. Vamos fazê-lo junto das zonas verdes
ribeirinhas e também na Quinta das Laranjeiras e no Casal dos
Machados.
E não esquecemos o Dog Park, uma nova área para que os nossos
animais possam brincar sem trela e possam ter a família com eles,
onde todos juntos nos possamos divertir, brincar e conviver.
No que se refere à Terceira Idade vamos ter uma especial inter-
venção junto de quem já deu muito por nós – os nossos cidadãos
mais valiosos – com o projeto + 60. Trata-se de um projeto em
que vamos trazer novas experiências, outras vivências de vida
para toda a comunidade da Freguesia do Parque das Nações. Estes
cidadãos valiosos vão confraternizar com toda a comunidade, seja
através da ida às Escolas, seja na presença nas estruturas da Junta
e das Coletividades. Vamos criar e dinamizar aquilo a que chama-
remos a “Universidade dos Valiosos” .  

Como vê as declarações de André Ventura que considera que o
Parque das Nações deveria ser anexado a Loures e não a Lisboa,
como acontece?
Vejo as declarações do meu companheiro André Ventura com
grande tranquilidade. Ele elabora num grande equívoco: o Parque

das Nações não pertencia ao Concelho de Loures, mas sim à fre-
guesia dos Olivais, no concelho de Lisboa. Só menos de 10% do seu
território pertencia ao concelho de Loures, onde foi buscar uma
pequena parte às freguesias de Moscavide e Sacavém. Por isso,
não fazem sentido nenhum as declarações do candidato André
Ventura.

O que distingue a sua candidatura das demais?
Desde logo a forma de fazer política. O meu combate tem sido
pela afirmação de valores e princípios na política, na plena con-
vicção de que é possível fazer-se política com ética. Depois porque
vou exercer as minhas funções tendo como lema “as pessoas
acima de tudo”. Não vamos deixar ninguém para trás, vamos
apostar nas pessoas e apoiar as iniciativas da Sociedade Civil.
Nada será feito sem uma prévia consulta aos diretamente inte-
ressados, cujas opiniões e sugestões serão sempre ouvidas. No
fundo, é uma nova forma de governar, é um compromisso ético
de transparência e de envolvimento com os fregueses.

A Freguesia do Parque das Nações é a única gerida por inde-
pendentes, em Lisboa. Trata-se de uma particularidade que na
sua opinião, poderá ser favorável (ou nem tanto) à sua candi-
datura?
A Freguesia do Parque das Nações foi gerida, inicialmente, pelo
movimento de independentes PNPN, mas divergências no seu
seio levou a que tivesse que se coligar com o PS para continuar a
governar a Junta. Este facto, responsabiliza o PS pelas opções
erradas que o Executivo da Junta tomou ao longo destes últimos
4 anos. Assim, o PS é corresponsável pelo descalabro a que che-
gou o Parque das Nações.

Quais as expectativas para 1 de outubro?
Ganhar porque temos plena consciência que sabemos fazer
melhor e vamos fazê-lo. Temos um plano estratégico para a
nossa Freguesia, com programas e projetos específicos, com
ações concretas que potenciam as suas vantagens competitivas,
não só no plano económico, mas também no plano ambiental e
social. Queremos um Parque das Nações de excelência.

E se elas não se concretizarem, haverá lugar a entendimentos?
A questão não se põe, pois iremos ganhar e com a vantagem
necessária para governar. De qualquer modo, os interesses dos
residentes no Parque das Nações serão sempre a nossa priorida-
de e estaremos sempre ao seu lado para fazer com que o Parque
das Nações lhes pertença.

Todos juntos pela nossa freguesia!

Candidato: Romano de Castro

“AS NOSSAS PRIORIDADES SÃO AS CONDIÇÕES DE VIDA DAS PESSOAS, SEM EXCEÇÃO DA NOSSA FREGUESIA”





Nestas semanas que passaram temos tido a opor-

tunidade de falar com muitas pessoas e de

debater o que queremos para a cidade de Lisboa,

o que queremos para a freguesia do Parque das

Nações.

Explicamos, claramente ao que vimos: 

- Temos um compromisso com a habitação. A

nossa preocupação com os residentes, com o

mercado imobiliário que tem expulso os lisboetas

para fora da cidade, exige um compromisso, para

este novo ciclo político que se inicia, com os habi-

tantes dos bairros camarários. Exigimos que estes

tenham condições de habitação digna e que não

haja habitações por ocupar. A Câmara Municipal

de Lisboa é a principal proprietária de Lisboa, é

necessário colocar este património ao serviço dos

cidadãos!

- Temos um compromisso com os transportes. É

necessária mais e melhor oferta, com mais car-

reiras, com maior qualidade. A Carris, felizmente,

é propriedade da Câmara Municipal e deve servir

a política de mobilidade da cidade, juntamente

com o Metro e outros meios de transporte, como

as bicicletas e o car-sharing. Pretendemos ainda,

e concretamente sobre a nossa freguesia, esten-

der o elétrico 15 da Praça da Figueira até ao

Parque das Nações, assim como ligar melhor a

nossa freguesia entre si e com o centro da cidade.

- Temos um compromisso com a transparência e

contra a precariedade. Defendemos um registo de

interesses dos eleitos locais disponível para a

consulta, defendemos que a freguesia explique os

seus negócios, as suas contratações. Exigiremos

uma política de PRECARIEDADE ZERO: todos os

postos de trabalho permanentes não poderão ser

ocupados com vínculos precários.

- Temos um compromisso de diálogo permanente

com as cidadãs e os cidadãos do Parque das

Nações, para ouvir as suas questões, os seus

problemas e batermo-nos por eles. Seja a lutar

junto das pessoas para a abertura de um Centro

de Saúde em nossa freguesia, seja a batalhar para

que haja mais oferta pública de ensino e escolas.

Queremos falar consigo e levar os seus problemas

à Junta de Freguesia. Queremos fazer a nossa

política para o Parque das Nações junto com as

pessoas. No próximo dia 1 de Outubro contamos

consigo.

Fazer o Parque
das Nações
junto com as
pessoas.
Cláudia Bonança, arquitecta, 28 anos



PUBLICIDADE

O Parque das Nações era uma zona anti-
ga, com edifícios baixos, velhos e
degradados, de fábricas poluentes e
armazéns de lixo que foi inicialmente
transformada para acolher a Expo 98.
É agora um dos bairros mais cobiçados
de Lisboa, todo virado para o rio, com
um excelente enquadramento arquitec-
tónico e ambiental que clama por um
passeio à beira-rio, ou um drink nas
variadíssimas esplanadas espalhadas ao
longo do Tejo.
Sendo a localização um factor determi-
nante para o sucesso na área do imobi-
liário de luxo, não é de estranhar que o

Parque das Nações figure na tabela da
gama mais alta do mercado habitacio-
nal, a par com as freguesias da
Misericórdia e Santo António, encon-
trando-se na mira de investidores nacio-
nais e internacionais.
Passear na zona ribeirinha de Lisboa é
como reviver o antes e depois do Parque
das Nações. Por todo o lado para onde
nos voltamos, encontramos algo novo,
remodelado ou modernizado qb, sempre
focado nos transeuntes, atraindo-nos
para a rua, para vivermos a nossa cida-
de.
O país está na moda: temos história,
clima, gastronomia, entretenimento,
redes de transportes e outros serviços –
como, por exemplo, excelentes estabele-
cimentos de ensino; e tudo isto a um
preço bem abaixo de muitas capitais
europeias, cenário ideal para qualquer
estrangeiro com poder de compra. Às
celebridades que preferem Portugal a
outros destinos oferecemos do nosso
ADN a discrição, algo que tanto ambi-
cionam para viver em pleno as suas
vidas.

Apenas uma nota: tem-se verificado um
grande aumento no mercado imobiliá-
rio, seja ele de arrendamento ou com-
pra/venda, o que vai tornando cada vez
mais difícil para o Lisboeta viver na
capital, mas esse é um campeonato que
deve ser disputado pelos orgãos gover-

nativos competentes, que terão de
encontrar formas regulamentares e fis-
cais de funcionamento para que tal não
aconteça.

Helena Paulino
Engel & Völkers - Parque das Nações

LISBOA NO RADAR

O país está na moda: temos história, clima, gastronomia,
entretenimento, redes de transportes e outros serviços –
como, por exemplo, excelentes estabelecimentos de ensino; 
e tudo isto a um preço bem abaixo de muitas capitais
europeias, cenário ideal para qualquer estrangeiro com
poder de compra. Às celebridades que preferem Portugal a
outros destinos oferecemos do nosso ADN a discrição, algo
que tanto ambicionam para viver em pleno as suas vidas.



Por: Diogo Freire de Andrade
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Como toda a gente ouviu falar que as Agências
Europeias e todos os organismos europeus
terão de sair de Londres devido ao Brexit.
A Agência Europeia do Medicamento que tem
a sua sede em Londres não é exceção e tam-
bém vai ser deslocalizada. Quando esta evidên-
cia se tornou oficial todos os restantes países
da União Europeia se posicionaram para rece-
ber esta Agência.
Portugal desde o início tomou uma atitude
pró-ativa e o tema da Agência do Medicamento
tornou-se um desígnio nacional. Foi aprovado
no dia 11 de Maio de 2017, por unanimidade,
um voto na Assembleia da República em que se
defendia que a melhor localização seria em
Lisboa.
O Voto de Saudação rezava:
“Portugal apresentou candidatura para sede da
Agência Europeia de Medicamentos (EMA) e
este é um projeto e um desiderato verda-
deiramente nacional.
... Portugal apresenta fortes argumentos para
que Lisboa seja escolhida.”

Pois foi..., mas ninguém defendeu Lisboa!!!
3 meses depois de TODOS os partidos políti-
cos concordarem que a única localização viável
seria em Lisboa, várias vozes se ergueram em
defesa do Porto, mas ninguém defendeu Lisboa.
No Porto, o Presidente da Câmara Rui Moreira
foi o porta estandarte. Com as eleições à porta
achou que seria uma boa forma de ganhar
votos.
Mas por cá ninguém disse nada. Não houve
ninguém que achasse que poderia ser uma
maneira de amealhar mais uns votozitos.
E até houve estudos e comparações entre
Lisboa e Porto.
No Diário de Notícias de 8 de julho de 2017
foi apresentada uma tabela em que compara-
vam as duas Cidades.

Não faltavam argumentos para a Cidade de
Lisboa, melhores Colégios Internacionais, mais
voos internacionais ligados a todas as capitais
europeias, o dobro em investimento em
Investigação e Desenvolvimento, etc..

Nessa data também o Presidente da Apifarma
defendeu a candidatura de Lisboa.
Os argumentos abrangem todas as áreas, com
destaque para o turismo - onde não foi esque-
cida a nomeação da CNN que considerou a
cidade mais cool da Europa - para a capacida-
de hoteleira e para o facto de ter uma "popu-
lação altamente instruída, multilingue e que
abraça a mudança e a inovação".

Por motivos meramente políticos e, apesar de

todos os estudos e opiniões, a decisão recaiu
no Porto. No entanto, nesta semana, no
Expresso, saía a notícia de que a Cidade do
Porto estava fora dos favoritos para acolher a
Agência. Foi uma oportunidade perdida.

Trazer a Agência para Portugal resultaria num
impacto muito positivo na economia nacional.
Até 2030 o impacto direto estimado seria de
1130 milhões de euros, o que correria a par da
criação de mais de 5300 empregos indiretos.

Lisboa tinha várias localizações possíveis, mas a
mais forte era precisamente no Parque das
Nações. Era uma candidatura consistente, uma
localização Premium.
Para a nossa Freguesia seria a cereja em cima
do bolo. Iríamos fechar com chave de ouro
com mais um edifício moderno e dinâmico e
com um programa exigente em termos ecoló-
gicos e eficientes. Iríamos receber 2.500 pesso-
as oriundas de toda a União Europeia e suas
famílias.

Mas faltou quem levantasse a voz por nós. É de
perguntar, quem defende Lisboa?

QUEBRA-CARROS

As lombas construídas na Alameda
dos Oceanos são umas autênticas
quebra-carros.
A circulação está tão dificultada
nesta artéria que nem seria preciso
lombas para reduzir a velocidade.
Mas as lombas que foram constru-
ídas destroem as suspensões, jantes
e direções dos carros que ali pas-
sam.

Oficialmente estes obstáculos cha-
mam-se Lombas Redutoras de
Velocidade. Estas lombas têm dimensões, sinali-
zações e localizações bem legisladas para evitar
danos aos veículos.
A altura das lombas não deve ser inferior aos
2,5 cm nem superior aos 7,5 cm. No entanto,
as lombas que medi têm mais de 10 cm e são
feitas em pedra.
Já se notam as sucessivas pancadas que os
carros sofrem com as marcas evidentes na
pedra, ver foto.

Por outro lado, as lombas não estão sinalizadas,
como seria obrigatório.
Sugiro que se suavizem as lombas, baixando-as
pelo menos 5 cm, que se sinalizem conforme a
lei e que se altere a política de impedimento de
circulação automóvel para os fregueses que
todos os dias atravessam de Norte a Sul a
nossa freguesia.

Neste momento é uma aventura todo-o-terre-
no percorrer a Alameda...

PARABÉNS AO OCEANÁRIO

É motivo de orgulho, para todos nós, que os
utilizadores do site do TripAdviser tenham con-
siderado o Oceanário de Lisboa o melhor do
Mundo!!!

Depois de já ter sido o mais votado, em 2015,
e ficado em segundo, em 2014, voltou a ser
considerado o melhor em 2017.

O Oceanário, um dos edifícios emblemáticos
da Expo’98, tem neste momento 19 anos de
existência e mais de 20 milhões de visitantes de
180 nacionalidades, é sem dúvida uma das mui-
tas atrações turísticas nacionais e está situado
na nossa Freguesia do Parque das Nações.

É o segundo ponto mais visitado no nosso país,
logo a seguir à Torre de Belém.

Obrigado a toda a equipa do Oceanário pelo
vosso trabalho.

QUEM DEFENDE LISBOA?
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Caríssimo Presidente (permita-me que o trate
assim e não por excelentíssimo):

Era o segundo dia do mês de janeiro do ano de
mil novecentos e noventa e nove quando me vi
rodeada de caixotes fechados num apartamento
vazio dum prédio vazio, mas de onde se esprei-
tava o Tejo por todos os lados. Das janelas escan-
caradas, só o rio, a relva e pouco arvoredo por
companhia. Não havia escolas nem igrejas nem
condomínios privados nem estacionamentos
geridos pela Emel nem bicicletas e muito menos
presidentes de junta. Nada. No rescaldo da Expo
98 éramos poucos a habitar o Parque e, no meu
prédio, então ainda isolado e orgulhosamente só,
era apenas eu e os meus gatos. Depois vieram
os prédios da frente e do lado, a escola e os
vizinhos e os carros e os cães e as muitas crian-
ças. Acompanhei da minha janela o nascimento
da primeira escola e lembro-me ainda do pri-
meiro dia em que a campainha deu o primeiro

toque de entrada. Desde então e até à passagem
da gestão do Bairro para a primeira Junta de
Freguesia do Parque das Nações, fui muito feliz
neste local de Lisboa onde escolhi viver.

Toda esta conversa para quê, caríssimo
Presidente? Para simplesmente lhe pedir que
cuide do meu bairro. Que cuide dele como tra-
tamos de uma criança especial, conscientes das
suas dificuldades, mas e sobretudo das suas enor-
mes potencialidades se devidamente acompanha-
da, acarinhada e estimulada. 

Caríssimo Presidente, quem habita o Parque das
Nações para o viver (e não apenas para nele
morar ou trabalhar), sai todos os dias para a rua,
vai ao café da esquina, passeia a pé junto ao rio,
saboreia o chilrear dos pássaros nos nossos jaca-
randás, estende uma toalha na relva e deita-se
ali, a ler um livro que pode ter requisitado na
nossa cabine de leitura. 

Caríssimo Presidente, nós,
os habitantes do Parque
das Nações, precisamos
de si. Por isso, peço-lhe
que deite mãos à obra na
preservação da nossa iden-
tidade patrimonial - jovem
ainda - porém rica e necessita-
da de ver a sua qualidade e
riqueza repostas. Seja, por favor, um
presidente disponível e transparente,
aberto ao diálogo e capaz de ousar gerir a nossa
freguesia independentemente dos ciclos eleito-
rais. E lembre-se das escolas públicas e dos cen-
tros de saúde, Caríssimo Presidente, pois nem
todos os que aqui vivem podem optar por colé-
gios privados ou hospitais particulares. E, por últi-
mo, lembre-se também de pedir, a quem de
direito, compensação pelo facto de tanto o
número elevado de eventos como o de pessoas

que nos visitam
nem sempre
preservarem o
património do
nosso bairro.
Não hesite em
implementar de

imediato o siste-
ma de videovigilân-

cia para nos poder
assegurar que os espaços

públicos (e privados também)
são preservados. Talvez desta forma o

nosso Gil recupere a sua saúde recentemente
perdida e a possa manter por muitos e longos
anos.

Obrigada por amar o nosso bairro, caríssimo.

Uma amante do Parque das Nações,
Carmo Miranda Machado

Carta aberta ao futuro Presidente da Junta de
Freguesia do Parque das Nações

Por: Carmo Miranda Machado
carmomachado@me.com

Rua Nau Catrineta Lt.3.07.03 Lj A/B 
Tele.: 211 924 777 

email: pomardasmusas@gmail.com

Horário de Funcionamento:
Segunda a Sábado: 08:00h - 21:00h

Domingos e Feriados: 09:00h - 20:00h

Produtos Frescos 
à sua porta



30 | NP | PROJECTOS LOCAIS

ENSINO DE PROGRAMAÇÃO É OU NÃO ESSENCIAL?
Por: João Sousa
www.happycode.pt

Muito se tem falado recentemente sobre a
importância do ensino de programação a crianças
e jovens, mas afinal será apenas uma moda passa-
geira ou é realmente uma necessidade funda-
mental para o futuro dos nossos filhos?

“Aprender a escrever programas beneficia a sua
mente e ajuda a pensar melhor, cria uma
maneira de pensar sobre as coisas que eu acho
útil em todos os domínios” – Bill Gates

Por que razão várias personalidades, de áreas tec-
nológicas e não só, têm vindo a alertar para a
importância na adoção de novas tecnologias e
programação para os mais novos?
Quando fazemos a seleção das atividades extra
curriculares para os nossos filhos, temos sempre
em mente como os devemos preparar melhor
para o futuro. Música, línguas, desporto, atividades
individuais ou em equipa, todas elas associadas a
um determinado objetivo.
Em estudos recentes, a IDC (International Data
Corporation) prevê que em 2019 35% das prin-
cipais empresas mundiais das áreas de logística,
saúde, infraestruturas e serviços, irão explorar e
adotar a automatização de processos e uso de
robots nas suas operações. Já no relatório “The
Future of Jobs” do World Economical Forum, os

números são mais assustadores, referindo uma
perda superior a 5 milhões de empregos nos 15
países mais desenvolvidos e com economias
emergentes, até final de 2020. Este irá ser o preço
a pagar pela automatização e rápido avanço da
tecnologia. Mas não há que desesperar, há apenas
que adaptar. Adaptarmo-nos e prepararmo-nos
para esta nova realidade tecnológica. E é aqui que
está a chave para o ensino e preparação dos nos-
sos filhos.
Tal como não se pretende criar matemáticos com
o ensino da matemática nas escolas, o ensino da
programação não tem como objetivo principal a
criação de programadores. Estão inerentes à pro-
gramação metodologias de trabalho que serão
extremamente úteis para este futuro tecnológico.
Existem também vários estudos que associam a
programação a benefícios não só em disciplinas
como a matemática (geometria, operações lógi-
cas, etc), ciências e inglês, mas também na educa-
ção digital assim como no desenvolvimento de
competências como a criatividade, trabalho em
equipa, persistência, entre outras.

ENSINO DE PROGRAMAÇÃO NO
PARQUE DAS NAÇÕES

A Happy Code Oriente iniciou este mês de

setembro atividade no Parque das Nações, com
o intuito de disponibilizar aos nossos filhos a
possibilidade de se prepararem para este futuro
tecnológico. Focamo-nos num ensino personali-
zado (um computador por aluno), tendo como
propósito que venham a adquirir uma boa
metodologia de trabalho, sejam criativos e autó-
nomos na adoção e trabalho com novas tecno-
logias.
Foram disponibilizadas aulas experimentais gra-
tuitas onde as crianças em apenas 1 hora desen-
volveram um jogo para Windows, uma app para
Android ou programaram uma espada para usar
depois dentro do jogo Minecraft. A diversão e
criatividade esteve ao rubro, e comprovámos
isto quando ao questionar uma das crianças
sobre o que tinham feito na aula, a resposta foi
dada com todo o orgulho no seu trabalho: “Uma
espada de fogo!”
Beneficiaram destas aulas mais de 150 crianças e
jovens do nosso bairro e arredores.

Para mais informações sobre a Happy Code
Oriente e saber as datas das Aulas de
Experimentação, dos Cursos Regulares ou
Cursos de Férias, poderá acompanhar a sua
página de Facebook “Happy Code Oriente”.

Muito se tem falado recentemente sobre a importância do ensino de programação a crianças e jovens, mas, afinal,
será apenas uma moda passageira ou é realmente uma necessidade fundamental para o futuro dos nossos filhos?

João Luís Sousa – Gerente Happy Code
Oriente

Engenheiro pelo Curso de Eletrónica e
Telecomunicações pela Universidade de Aveiro,
desde cedo que esteve envolvido em projetos
inovadores e área tecnológica. Fez parte da
equipa que criou o Portal Sapo e no projeto de
lançamento da RCTS – Rede Ciência,
Tecnologia e Sociedade – a rede nacional de
investigação e ensino, disponibilizando internet
a cerca de 1.700 escolas nacionais. Integrou a
Optimus / NOS desde a sua criação, nas equi-
pas de Operação e mais recentemente assu-
mindo responsabilidades de Desenvolvimento
de Produto e Oferta para a Área Empresarial
(Soluções de Cloud Computing, Segurança e
Business Analytics).

Para os seus dois filhos (11 e 13 anos) procu-
rou e experimentou várias soluções na área de
programação e foi a Happy Code que o cati-
vou mais. Abraça este novo desafio ao abrir a
Happy Code Oriente apostando na área de
ensino de programação com o objetivo de aju-
dar também outras crianças e jovens a prepa-
rarem-se para o futuro.

Foram disponibilizadas aulas
experimentais gratuitas onde
as crianças em apenas 1 hora
desenvolveram um jogo para
Windows, uma app para
Android ou programaram
uma espada para usar depois
dentro do jogo Minecraft. 
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O QUE É O ROCKET HUB
O Rocket HUB nasceu com a intenção de trazer
para Lisboa um espaço único, com características
que ainda não eram disponibilizadas no mercado
Nacional. O nosso fundador realizava muitas via-
gens de trabalho, ficando em espaços de Cowork
de outros países (como Hong Kong, Dubai, Nova
York, Londres e outros), onde o combinado de
todas essas experiências materializou-se no que
encontramos hoje no Rocket HUB.
Quando idealizámos o nosso espaço a principal
preocupação foi marcar a diferença pela primazia
do Conforto, não disponibilizar apenas um espa-
ço de trabalho, mas sim proporcionar uma expe-
riência que marcasse pela diferença. Aqui dispo-
nibilizamos, para além dos serviços básicos (inter-
net, mesa e cadeira), um serviço personalizado
para cada um dos negócios/residentes, atenden-
do a cada necessidade e característica específica,
desta forma conseguimos um tratamento muito
individual e de proximidade com todo o nosso
ecossistema.
Temos capacidade para 40 lugares de Cowork
em Open Space (divididos por espaços indivi-
duais, ilhas particulares para empresas de 4, 6, 8
ou 12 colaboradores) e 2 Private Hub
(Escritórios capazes de acolher Startups até 12

colaboradores), disponibili-
zando aos nossos residentes
Salas de Reunião, Salas
Privadas para Vídeo-
Chamadas e ainda um
Rooftop que pode ser utili-
zado 5 minutos para recarre-
gar energias ou até mesmo
trabalhar enquanto apreciam
a vista do Parque das
Nações.
Muitas vezes entre nós, par-
tilhamos que a nossa missão

e posicionamento passa por sermos
um “Hotel 5*” para o trabalho, como
uma segunda casa e não apenas mais
um espaço de Cowork em Portugal.

É este o nosso empenho para a Marca
Rocket HUB, ao mesmo tempo que
damos muita importância à concreti-
zação de Parcerias (Empresas
Multinacionais, Investidores Privados,
Empreendedores de Sucesso e outros
players no mercado), para que estes
sejam próximos do Rocket HUB e
para que posteriormente possam
conhecer os nossos residentes e ser
um impulso para o seu rápido cresci-
mento nos Mercados.
Tudo isto localizado na Alameda dos
Oceanos 41R, junto ao Casino de
Lisboa e com o Oceanário como
companhia da nossa maravilhosa vista

de frente.
Estão todos convidados para nos visitar, conhe-
cer o nosso funcionamento e ainda para um café
na nossa companhia e por nossa conta. Teremos
todo o gosto em vos receber e mostrar esta
“nova” casa no Parque das Nações.

OS RESIDENTES DO ROCKET HUB
No Rocket HUB imperam maioritariamente os
negócios ligados à tecnologia, não querendo com
isto dizer que não tenhamos e não rececionemos
outros negócios com diferentes tipologias.
Temos desde empresas que estão ligadas aos sis-
temas de Segurança de Informação e Dados,
Empresas no desenvolvimento de aplicações
para seguradoras, uma empresa que trabalha no
User Experience e que está em grande cresci-
mento, temos também empresas que desenvol-
vem aplicações e websites em outsystems e
outras que atuam na área do Marketing Digital.
Depois, no meio destes negócios, temos duas
empresas ligadas à hotelaria e cadeias de restau-
ração, uma consultora de negócios e outras de
Publicidade, Design e Marketing.
No fundo podemos dizer que grande percenta-
gem do nosso ecossistema é tecnológico, mas
temos empresas prósperas noutras áreas, o que
nos traz uma enorme mais valia para a sustenta-
bilidade e desenvolvimento de negócio interno.

LINHA DE APOIO www.autoindia.pt

DIA DO CLIENTE
2.ª EDIÇÃO ESTÁ DE VOLTA!

DIA DO CLIENTE

21 DE OUTUBRO

Rocket HUB: um “Hotel 5*” para o trabalho 
Localizado na Alameda dos Oceanos, junto ao Casino de Lisboa, o Rocket HUB celebrou um ano de Cowork no PN

O meu nome é Hugo Filipe Brito, tenho 28
anos e sou o responsável pelo projeto do
Rocket HUB, não tendo sido lançado por mim,
mas fui convidado a projetá-lo logo de início.

Sou Licenciado em Gestão de Marketing pelo
IPAM – The Marketing School e Pós-Graduado
em Marketing Digital (também pelo IPAM).
Frequentei diversos cursos nas áreas da Gestão
de Negócios e na área da Programação Neuro

Linguística (PNL).

No princípio da minha atividade profissional
estive muito ligado à área das agências de publi-
cidade e comunicação (onde mantenho algu-
ma dessa atividade), de seguida estive 2 anos
pela organização e gestão de Eventos, lá pelo
meio das duas passei pela Sonae Sierra (como
Gestor de Marketing) e mais recentemente
pelo Marketing Social (Na Santa Casa da
Misericórdia), onde implementei o
Departamento de Marketing e me mantive
como responsável do mesmo e de angariação
de fundos, dando ainda apoio e consultoria
(durante aproximadamente 4 anos).

No decorrer de todas estas experiências
desenvolvo vários projetos, tanto para
Empresas, como para ONGs e algumas asso-
ciações que têm um papel muito importante
no impacto social das populações.
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A  Escola de Ténis Navigators Sports Club/CPN ini-
ciou mais um ano (o 6º) de actividade referente ao
ano lectivo 2017/2018!

Breve apresentação da Escola:
- 3 Campos de Ténis em piso rápido (resina azul)
COBERTOS, todos com iluminação artificial (no
Colégio Pedro Arrupe)
- Estacionamento gratuito, balneários, sala de audio-
visuais, arrecadação
- Equipa Técnica credenciada pela FPT, com alguns
elementos com formação académica superior na
área do Desporto. A coordenação é de Tiago
Salgueiro, licenciado em Ciências do Desporto (UBI,
2003), com o Nível II de Treinadores da FPT (Jamor,
2005), com 15 anos de experiência, tendo já sido
responsável por vários jogadores de seleção regio-
nal e nacional.
- Etapas de aprendizagem: Pré- Ténis (a partir dos 4
anos de idade), Vermelhos, Laranjas, Verdes, Juvenis
(I e II), Adultos (I, II e III) e Percurso Competitivo I
(a partir dos 9 anos de idade), II e III
- Somos uma escola de ambiente familiar com
cerca de 80 alunos. Assumimos o compromisso de,
através do Ténis, contribuir para a construção e de-
senvolvimento de uma estrutura de valores, princí-
pios e atitudes que consideramos fundamentais
para a vida dos nossos alunos. Tais como a cons-
ciencialização da importância da prática desportiva
como um conceito de vida saudável nas várias fases
etárias , a ética, a capacidade de viver os contextos

     
    
      

        
  

      
      
     
     

       
     

     

      
    
    

    
      

    
     

      
      

      

       
  

   
   

    
  

     
  

 
    

     
   

 
      

       
      

        
       

  
      

       
       

     
       

   
      
        

        
         

        
         

      

ESCOLA DE TÉNIS 
JAIME CALDEIRA
www.etjc.pt 

INTERNACIONAL SUB16
BELOURA
Neste torneio Internacional no escalão de
sub16, a ETJC esteve representada por 4
atletas: Mariana Campino, Miguel Lopes,
Vasco Roque e Pedro Araújo.
Mariana Campino, após uma primeira
ronda muito bem conseguida, não conse-
guiu levar a melhor nos 1/8 final frente a
Madalena Amil, saindo esta última vence-
dora em 3 sets numa partida muito dispu-
tada
Miguel Lopes, após uma primeira ronda
muito disputada, foi levado a melhor nos
1/8 final frente ao espanhol Pablo Ruiz.
Vasco Roque , que passou pelo espanhol
Diego Martin na primeira ronda, encon-
trou o seu colega de treino Pedro Araújo
na ronda seguinte, 1/16 de final. Num jogo
em 3 sets, Pedro Araújo saiu vencedor.
Pedro Araújo, em destaque ao atingir as ½
finais de singulares, mostrou o seu elevado
nível durante todo o torneio, apenas sain-
do derrotado perante o espanhol Pablo
Ruiz, o carrasco do colega Miguel Lopes.
Em pares, o destaque vai para Pedro
Araújo e Miguel Lopes, que atingiram as ½

finais da prova.
Parabéns a todos!
O ténis é a nossa pai-
xão!

INTERNACIONAL
SUB16 PORTO
Na primeira semana de
Setembro disputou-se
no Porto mais um tor-
neio internacional no
escalão de sub16. A
ETJC esteve desta feita
representada por 5
jogadores, sendo eles
Mariana Campino,

Manuel Marques, Vasco Roque, Miguel
Lopes e Pedro Araújo.
Todos mostraram a sua evolução técnica e
tática ao longo do torneio! Manuel
Marques ultrapassou o quadro de qualifica-
ção e saiu vencido na primeira ronda do
quadro principal, mas mesmo assim mos-
trando toda a sua garra! Miguel Lopes
ultrapassou tudo e todos no quadro prin-
cipal, conseguindo atingir as ½ finais da
prova! Vasco Roque jogou a um elevado
nível ao vencer as 2 primeiras rondas, sain-
do apenas vencido perante o também
jogador da ETJC,  Pedro Araújo.  Mariana
Campino, que embora tenha jogado a um
elevado nível, não conseguiu levar a melhor
frente à CS1 do torneio, Maria Inês Fonte.
O destaque do torneio vai para Pedro
Araújo, que realizou um impressionante
torneio e saiu vencedor de singulares sem
perder um único set!
No quadro de pares, o destaque vai para
Vasco Roque que, ao lado do português
André Rodeia, saiu finalista da prova!

Parabéns a todos!
O ténis é a nossa paixão!

INTERNACIONAL
SUB16 MAIA
Na segunda semana de
Setembro, a ETJC esteve
presente em mais um tor-
neio internacional de
sub16, desta feita na Maia,
representada por 4 atletas:
Mariana Campino, Pedro
Araújo, Vasco Roque e
Miguel Lopes.
Mariana Campino, após
uma muito bem disputada
primeira ronda frente a
uma espanhola, foi levada a
melhor frente a Maria Inês

Fonte. Miguel Lopes, embora com muita
luta, não conseguiu ultrapassar a 2ª ronda
da prova. Vasco Roque e Pedro Araújo esti-
veram em grande nível em todas as rondas,
saindo apenas vencido nos ¼ final!
No quadro de pares, o destaque vai para
os nossos atletas Pedro Araújo e Vasco
Roque, que juntos se sagraram campeões
do torneio!
Parabéns a todos!
O ténis é a nossa paixão!

O TÉNIS SOCIAL ESTÁ DE VOLTA!
Dia 4 de Setembro, a ETJC arrancou em
força para mais uma época desportiva! A
equipa de 13 treinadores está prontíssima
para receber todos os praticantes e apai-
xonados pelo ténis! As nossas atividades
socias também irão arrancar no início de
Outubro!
O ténis é a nossa paixão!

NOVO COURT 6
No mês de Agosto, o nosso court 6 sofreu
alterações. A relva sintética que continha
saiu para ser pintado em piso rápido (gre-
enset)! As cores verde e vermelho dão cor
a este novo court!

Dia 4 de Setembro, a ETJC
arrancou em força para
mais uma época desportiva!
A equipa de 13 treinadores
está prontíssima para 
receber todos os praticantes
e apaixonados pelo ténis! As
nossas atividades socias
também irão arrancar no
início de Outubro!
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favoráveis e desfavoráveis com equilíbrio e
consciência plena, o autoconhecimento, a
autoestima, o respeito pelo outro, a orien-
tação para o processo e não para o resul-
tado, entre outros.
- O nosso trabalho na vertente competiti-
va assume uma abordagem que visa acima
de tudo proporcionar, aos nossos jogado-
res, um percurso orientado por princípios
muito claros para nós, no sentido de con-
tribuir para o melhor desenvolvimento de
cada indivíduo, respeitando a sua individua-
lidade
- Organização regular de Torneios Sociais e
Formativos (Liga Equipas, Torneios Abertos,
Efemérides, Circuito Ténis MAIS, Circuito
Team4, Intercâmbios, outros), de Férias
Desportivas  e de alguns Torneios oficiais
FPT (Smashtour e Sub12/16 C)
- Participação regular dos nossos jogadores
em provas oficiais da FPT (nos escalões
sub10, sub12, sub14, sub16, séniores e vete-
ranos
- Sistema de sub-aluguer de campos aos
sócios
- Revenda de material de Ténis e serviço
de encordoamento 
- Contactos: Coordenação -
tenis@navigatorscpn.org / 927 302
498 ; Direção Desportiva -
dir.tenis@navigatorscpn.org / 

919 051 404; Secretaria - geral@naviga-
torscpn.org / Facebook:
www.facebook.com/EscolaTenisNavigatorsSC/

VENHAM CONHECER-NOS!
ESCOLA DE TÉNIS NAVIGATORS SPORTS
CLUB/CLUBE PARQUE DAS NAÇÕES, A ESCOLA
ONDE TODOS SÃO CAMPEÕES!!!

Atividades Náuticas
Vela, Vela Adaptada, Canoagem, Windsurf, Paddel e
outras.
Num espaço de eleição, o Centro de Formação
Náutico da Marina do Parque das Nações.
Para o Navigators Sports Club a prática dos despor-
tos náuticos assenta num dos pilares desportivos de
desenvolvimento mais importantes.
A estratégia passa por potenciar talentos desportivos,
integrar a investigação científica ao nível da perfor-
mance desportiva, avaliar, controlar e otimizar o trei-
no, aprofundar o desenvolvimento técnico, monitori-
zar resultados e permitir a vivência dos desportos
náuticos aos jovens interessados.
Caso tenha interesse em saber mais informações
pode contatar-nos pelo nº 962 305 380 Prof. Carlos
Eduardo Lopes, ou pelo endereço do clube, ou ainda
na Sede e nos horários indicados na página do clube.
Dois dias por semana por praticante, todos os dias
úteis entre as 14:00 e as 16:00 horas Mensalidade de
40€
Os horários e valores indicados a confirmar.

A  Escola de Ténis Navigators Sports Club/CPN
iniciou mais um ano (o 6º) de actividade 
referente ao ano lectivo 2017/2018!

NAVIGATORS SPORTS CLUB

Alameda dos Oceanos, 43E 
(JUNTO AO CASINO LISBOA)

Horário Verão : Segunda, Terça e Quarta das 12H às 20H
Quinta e Domingo das 12H às 22H
Sexta e Sábado das 12H às 24H

Contacto: 211 929 540 - oficinadogelado@gmail.com

Gelado Artesanal
Batidos

Crepes e Waffles
Caixas de Gelado 

0,5Lts, 1Lts e 1,5Lt



34 | NP | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

POR UM MUNDO MELHOR
Chef Cláudia Salú
MISS SAIGON - COZINHA VEGETARIANA DO MUNDO
www.miss-saigon.pt

Ingredientes:
500gr. de couscous biológico
2 chávenas de água morna
3 cenouras raladas
1 cebola picada
3 dentes de alho picados
Sal e azeite q.b.
1 colher de café de canela em pó
2 colheres de sopa de salsa fresca picada
60 grs. de amêndoas laminadas. 
60 grs. de sultanas

Preparação do couscous:
Coloque o couscous numa tigela e humedeça-o

com água quente, mexendo até os grãos incha-
rem e ficarem soltos e reserve.
Aqueça o azeite numa panela, doure a cebola, o
alho, junte o sal, a canela e saltei as cenouras rala-
das até amolecerem. Acrescente o couscous, os
frutos secos e mexa uniformemente depois de
cozido. Finalize com um pouco de salsa e reser-
ve.

Para os legumes assados:
1 abóbora hokaido cortada em pedaços incer-
tos (cozida ligeiramente por 5 minutos a vapor)
1 beringela cortada em palitos (cerca de 1 cm)
2 curgetes cortadas em palitos (cerca de 1 cm)

1 colher de sobremesa de alho picado
1 colher de sopa de salsa picada
1 flor de anis moída
1 colher de café de canela em pó 
1 colher de açafrão em pó
1 colher de café de sal fino
2 cebolas roxas laminadas
1 colher de salsa picada 
Sumo de 1 limão e raspa.

Preparação:
Misture numa tigela, o azeite, a salsa, sal, especia-
rias e envolva os legumes: abóbora, curgetes e
beringela e disponha em duas bandejas forradas

com papel vegetal em partes iguais e leve ao
forno a 200ºC, durante 10 minutos. Retire do
forno e disponha, por cima, a cebola roxa e colo-
que um fio de azeite por tudo e leve ao forno
novamente por mais 10 minutos. Depois de
assados os legumes, misture com o couscous,
sumo e raspa de limão e mexa delicadamente
para incorporar o couscous. Finalize com salsa e
hortelã picadas.

Sirva quente ou frio.

COUSCOUS COM LEGUMES GRELHADOS
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O Cycle-A-Wish by Night vai na sua 5ª edição e
este ano realizar-se-á no próximo dia 21 de
Outubro, às 21h00. Estamos a contar Consigo! 
Junte-se a nós e venha passar uma noite divertida
a pedalar enquanto contribui para a realização de
desejos a jovens e crianças Make-A-Wish! O
Passeio de Bicicleta mais cool, animado e solidário
do ano volta a distribuir magia ao longo de 8 qui-
lómetros da zona do Parque das Nações.
Dedicado a toda a família e comunidade no geral,
a totalidade dos fundos angariados revertem para
a realização de desejos a crianças e jovens grave-
mente doentes, levando-lhe um momento de
força, alegria e esperança. É pela promoção da prá-
tica de exercício físico e da utilização da bicicleta
dentro da cidade que o Cycle-A-Wish by Night se
realiza anualmente.
As inscrições (6€ adulto/5€ crianças a partir dos
6 anos) incluem t-shirt, água, snack, elemento lumi-
noso e seguro individual. O valor adquirido
reverte na TOTALIDADE para a Realização
de Desejos a Crianças e Jovens Make-A-
Wish. 
Toda a Comunidade está convidada a participar!

Junte-se a nós nesta 5ª Edição! 

Adquira o seu bilhete em:
https://www.bol.pt/Comprar/Bilhetes/52330-
cycle_a_wish_by_night_5a_edicao-
parque_das_nacoes/ 

Faça já a sua INSCRIÇÃO! Juntos vamos aju-
dar a realizar mais desejos!

Agradecemos a todos os nossos parceiros: Liberty;
City Drive; EUREST; Fundação PT; Eliseu Bike&Co;
Junta de Freguesia do Parque das Nações; Unicer.

Informações úteis: 
Data: 21 de Outubro
Local: Parque das Nações, junto ao Pavilhão de
Portugal (Largo Bartolomeu Dias) 
Hora: check in 19h00 | Início do Passeio: 21h00
Inscrições online através do site da Bol em
www.bol.pt 
Inscrições no local: dia 21 de Outubro entre as
19h00 e as 20h30. 
Organização: Make-A-Wish Portugal

Cycle-A-Wish by night marca encontro com a noite
Lisboeta | 21 de Outubro, 21h00

O Passeio de
Bicicleta mais
cool, animado e
solidário do ano
volta a
distribuir magia
ao longo de 8 
quilómetros da
zona do Parque
das Nações
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Crónica de Catarina Figueira 

Romeu,
Julieta e um 

cheesecake
Toda a gente conhece a clássica história de
amor mas esta versão é “ligeiramente”
diferente… Os actores contam a história
do romance maldito misturando-a com
um cheesecake que leva o nome dos
protagonistas. O sangue dos amantes é
doce de goiaba, as lutas de espadas
fazem-se com espátulas e uma dentada

numa bolacha Maria pode ser uma alternati-
va deliciosa para um coração partido. Uma tão

surpreendente interpretação do texto de
Shakespeare só podia estar a cargo de uma

companhia: o Teatro Praga. O formato
também foge ao convencional: o Teatro Maria Matos, que

acolhe o espectáculo, chama-lhe “Sessão descontraí-
da” por decorrer numa atmosfera menos formal e
mais tolerante em relação ao movimento e ao
barulho na plateia. Ou seja: perfeita para os pais
preocupados com a algazarra da miudagem. Tome
nota: dia 29 de Outubro, domingo, às 11.00.

Angry Birds – a exposição
São menos assustadores do que os pássaros de
Hitchcock e no final de Outubro aterram no
Parque das Nações. O Pavilhão do
Conhecimento vai ser o primeiro museu
na Europa a receber a exposição dos
Angry Birds, inspirada no famoso jogo que
pôs pessoas dos 8 aos 80 anos a proteger
ovos de pássaros dos malditos Porcos Verdes.
Os anfitriões Red, Terence, Bomb, Matilda e
Stella acompanham os visitantes nesta aventu-
ra imersiva onde não faltam fisgas gigantes e
um slide. Mas é só brincadeira? Não! A física, a
biologia, a engenharia, a tecnologia, a arte e a
matemática são exploradas de forma entusias-
mante nesta mostra interactiva destinada a miú-

dos, mas, também, a
graúdos. Todos

vão conhecer as
características de
aves reais, comparar
a envergadura dos seus
braços com a das asas dos pássaros e
explorar os conceitos de aerodinâmica e
de energia cinética numa vibrante pista
de carros.  

Lisboa em voo de
peixe

Uma forma, no mínimo, original de explorar
a nossa cidade é a proposta desta perfor-

mance + filme de animação + música
ao vivo da autoria de Joana e

Beatriz Bagulho (mãe

e filha).
Com partida do CCB, a
cravista e a ilustradora levam-
nos numa viagem alucinante por uma
Lisboa em grandes transformações.
Apagando fogos no mundo de Hyeronimous
Bosch, perdemo-nos nos labirintos da calçada
portuguesa, do azulejo barroco e dos turis-
tas com as suas câmaras e diversões. Uma
cidade onde vizinhos e visitantes vivem
paredes meias e onde os segredos se
revelam a cada esquina. Compre bilhete
para esta viagem só de ida, agendada para
os dias 25 e 26 de Novembro.

Teatro para bebés
O título desta performance é

bastante sugestivo. Chama-
se H2óó e não engana

ninguém: é para crianças míni-
mas (e para os pais delas), mas que nem por isso têm de

ficar de fora dos programas culturais da família. E porquê
a água? Porque é o primeiro ninho do bebé e está no
início de tudo: dentro da barriga da mãe, depois nas
brincadeiras, no chapinhar do banho e nas poças da
praia. “Os olhos fecham, o som adormece, os salpicos
transformam-se em magia. O mundo dos sonhos
está em estado líquido,  puro e cristalino. H2óó vai
acordar…”, lê-se na sinopse. Para começar bem os
domingos de manhã, no Teatro Independente de
Oeiras (fica até 25 de Fevereiro, com sessões
às 10.30 e 11.45). 

Cafetaria Village
Underground + Museu da
Carris
Subir as escadas de um autocarro em Lisboa não

significa necessariamente uma viagem em modo
sardinha em lata. Pelo menos desde que abriu a

Cafetaria do Village Underground, em Alcântara,
instalada num antigo autocarro de dois andares. É

permitido levar bicicletas e
trotinetes e nin-

guém vai implicar
com os miúdos que

decidirem jogar à bola
entre os contentores colo-

ridos. Os pais podem instalar-se na espla-
nada a ver os filhos brincar no baloiço ou
no insuflável. Dentro do autocarro ser-
vem-se tostas, saladas, sumos natu-
rais, bolos caseiros, brunchs (ao fim-
de-semana) e pratos do dia com opção
vegetariana. O acesso é feito pelo Museu
da Carris, por isso aproveite para contar aos
seus filhos a história centenária da empresa
que os transporta até à escola.

Bons programas!

Meninos, hoje vamos sair!
Sou a Catarina Figueira. Moro no Parque das Nações desde 2007. Sou mãe do António Maria e da Maria Francisca. Trabalho no Pavilhão do

Conhecimento, onde coordeno a área da Comunicação. Ando sempre à procura de programas para fazermos em família. Também lhe acontece?

Então continue a ler.
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O restaurante T-Bone, é a nova steak-house do
Parque das Nações. Um espaço completamente
renovado, com uma decoração contemporânea e
um ambiente fresco realçado pelas suas plantas e
ervas aromáticas.
Ideal para um almoço de negócios ou em família,
o restaurante apresenta uma carta diversificada
onde a estrela é a carne.
A selecção feita pelo Chef Luís Barros oferece
uma experiência de sabores e texturas provenien-
tes das melhores regiões autóctones do país, des-
tacando-se o T-Bone e as carnes maturadas.
As massas, saladas, peixes e opões vegan são
também sugestões de destaque na carta desta
steak-house que pretende proporcionar uma
experiência única e inesquecível aos seus clientes.

Todos os dias das 12h00 às 15h00 / das 19h00 às
23h00
Capacidade: 180 lugares
Contacto:
Av. Dom João II 27 - Parque das Nações
1990-083 Lisboa - Portugal
T: + 351 218 915 440
E-mail: tbone@tivolihotels.com

O restaurante T-Bone: a nova
steak-house do Parque 
das Nações



VERTIGO 
Lisboa | 967 890 179
http://vertigoroco.wixsite.com/vertigo
SEMPRE A SUBIR
Lisboa tem o maior centro de escalada indoor do
país. Um espaço destinado a toda a família e voca-
cionado para quem quer aprimorar a prática da
escalada ou para quem quer vencer o medo das
alturas. Dispõe de uma parede de escalada com 4,8
m de altura, ginásio e aulas que aliam desporto e
diversão.

SMARTROUTE
Lisboa | 932 034 003 
http://smartroute.pt 
TRANSPORTE DE CRIANÇAS
A SmartRoute é parceira das famílias e das escolas
no transporte de crianças e jovens, suprindo as
necessidades de compatibilizar as agendas profis-
sionais com os horários escolares ou de outras ati-
vidades. Possui condições para transportar crianças
com necessidades especiais. De 2.ª a dom, das 6h
às 24h.

HAPPY CODE 
Lisboa | 931 380 479 
http://happycode.pt
É TÃO FÁCIL PROGRAMAR
Cursos regulares tecnológicos, que envolvem o
ensino de programação para criação de apps,
jogos, robótica e programação contínua para crian-
ças e adolescentes. Adaptadas às idades dos alunos,
as aulas têm vários níveis de dificuldade e abran-
gem desde conceitos básicos ao desenvolvimento
de projetos avançados. 

HELLON DORON
211 910 690 / 917 791 574
www.helendoron.pt 
INGLÊS DIVERTIDO
Os Centros Helen Doron
English utilizam uma
metodologia que
permite que as
crianças falem e
compreendam a
língua inglesa
antes de saberem
ler ou escrever. A
base prende-se com os
princípios do reforço positivo
e da audição repetida, com músicas, ritmos e histó-
rias. Conheça os 25 centros em todo o país.

STIKETS
Todo o país
https://www.stikets.pt/
ETIQUETAS DIVERTIDAS
A Stikets é uma solução divertida e prática para
identificar os objetos e as roupas, de uma maneira
muito pessoal. A marca con-
templa etiquetas e
pulseiras total-
mente persona-
lizáveis, com o
nome e o
número de
telefone. Cada
etiqueta é
única, para que
os mais pequenos
possam identificar as suas
coisas.
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“Um organismo acidificado
é obrigado a um constante
esforço adicional para
manter estável o seu pH
sanguíneo. Está em sofri-
mento, as células têm difi-
culdade em desempenhar
as suas funções e nos teci-
dos não há uma drenagem
eficiente.  Um organismo
cronicamente acidificado
tem um desempenho físico
e mental deficiente.”
Transcrevo em cima uma
frase retirada de uma página
de internet portuguesa, que
como tantas outras tem difundido a ideia de que é
saudável alcalinizar o organismo através da ingestão
de alimentos alcalinos. Existem várias teorias de
alcalinização a circular, mas o racional comum é de
que se acumularmos moléculas ácidas, isso prote-
ger-nos-á das doenças da civilização moderna,
como o cancro ou a osteoporose.
É verdade que a alimentação pode ser ácida ou
alcalina, e que os seus metabolitos (moléculas
resultantes do metabolismo) também. E que estes
alteram o pH urinário. Por exemplo, se comermos
uma dose de vegetais a urina será mais alcalina, se
comermos carne será mais ácida.
Um dos resultados imediatos da adopção de uma
dieta alcalina é a subida de pH da urina, o que pode
ser objectivado por teste rápido com tiras de pH.
Este facto induz a crença imediata de que se está a
ter uma actuação benéfica. No entanto, a urina do
pH não se correlaciona com o pH sistémico nem
é um indicador fiável do estado de saúde geral.
A vida humana está dependente de um controlo
estrito do pH sistémico (entre 7,35 e 7,45), o que
é atingido através de moléculas-tampão do sangue,
pelo funcionamento renal e pela respiração e não
através da alimentação. Através da última, podem-
se atingir insignificantes e transitórias alterações de
pH. Na realidade, existem estados de doença,
como a insuficiência renal, que provocam acidose,
mas esse facto não é dependente das escolhas ali-
mentares. Ou seja, independentemente de beber
água alcalina ou de pH neutro, de comer ovos ou
salada, é seguro que o pH sanguíneo rondará 7,4.
Quando este pH sai dos limites referidos, o indiví-
duo fica muito doente, muito rápido…
Um pH sanguíneo alcalino, ou seja acima de 7,45,
designado por alcalose, causa alterações muscula-
res e eventualmente convulsões, que conduzem à
morte nos casos mais graves. Felizmente, isto não
é passível de acontecer num organismo saudável,
apenas através de alimentação alcalina.
Por exemplo, quando ingerimos proteína, existe
produção de metabolitos ácidos, mas estes são efi-

cientemente anulados por
iões de bicarbonato presen-
tes no sangue. Esta reacção
química produz CO2, que é
imediatamente excretada
do corpo através da respira-
ção. Neste processo, iões de
Bicarbonato renovados são
devolvidos à circulação sisté-
mica pelos rins. Este proces-
so metabólico mantém o
pH sanguíneo estável, inde-
pendentemente da nossa
alimentação, e de forma cícli-
ca e sustentável.

Uma das principais reinvindicações dos dissemina-
dores dos benefícios da dieta alcalina é do seu
benefício preventivo e terapêutico sobre o cancro.
É um facto inquestionável e provado há várias
décadas que o cancro cresce num ambiente
ácido. Mas o nexo de causalidade foi perverti-
do por quem defende a dieta alcalina. O
ambiente ácido é criado pelas células do can-
cro, devido ao seu metabolismo acelerado
cujos metabolitos são ácidos. Ou seja, não é o
ambiente ácido que causa o cancro, é o can-
cro que produz o ambiente ácido.
A teoria da relação entre a acidez do organismo e
a doença oncológica falha na base por diversas
razões. Em primeiro lugar, apoia-se na premissa de
que a alimentação altera o pH sistémico, o que
como já expliquei em cima, não é verdade.
Adicionalmente, defende que as células canceríge-
nas morreriam num ambiente alcalino, facto que já
foi provado em vários estudos como sendo falso.

Transcrevo as conclusões de alguns estudos recen-
tes a propósito deste assunto:
“Esta revisão sistemática da literatura científica
revelou a ausência de evidência na relação entre o
desenvolvimento ou tratamento do cancro, e o pH
da dieta ou da água. A promoção pública de uma
dieta alcalina ou do consumo de água alcalina não
tem justificação.”
“A associação causal entre os ácidos alimentares e
a osteoporose não é suportada pela evidência
científica e não existe evidência de que uma dieta
alcalina possa ser um factor protector para a saúde
óssea”

Não tenho nada contra alimentos alcalinos em si,
que são largamente representados por vegetais e
constituem de forma genérica uma alimentação
saudável. No entanto, disseminar um conceito
claramente infundado não faz qualquer sentido
do ponto de vista de saúde pública e levanta
questões relativamente aos seus reais propósitos.

Por: Marcos Gil da Veiga - Médico
Professor universitário 
NMS | Faculdade de Ciências Médicas- UNL

A DIETA
ALCALINA

AULAS 

DE PINTURA

CONTACTO: 913 391 902

INICIAÇÃO À 
PINTURA A ÓLEO

NO CENTRO PASTORAL 
DA PARÓQUIA 

DE NOSSA SENHORA 
DOS NAVEGANTES



GASTRONOMIA…CEVICHE DE MATCHU
PICCHU  Viagens gastronómicas na nossa terra.
Ninguém pode afirmar que esta zona tenha pouca
oferta de pratos diferentes. Aliás, é bastante poli-
valente. Com imensas valências. E com cadência, lá
vamos provando um pouco daqui e de acolá,
desde o célebre Sushi (Japão), Pizzas de Marisco
com Molho de Champagne (Itália), Cachupa
(Cabo Verde), Burritos (México), Tagines
(Marrocos), Golubsi (Ucrânia), Bife com Molho de
Guiness (Irlanda) ou Galinha Tandoori com
Manteiga (Índia), entre outros. Tudo à porta de
casa. 
Ceviche Peruano (12 € menu dia e 9 € noite) no
restaurante Rico Rico Matchu Picchu é o ex-libris
da casa, entre outras sugestões deliciosas típicas
deste país da América do Sul. Confeccionado à
base de peixe (Corvina, Espadarte ou Perca
do Nilo), é cozido em molho de lima e depois
empratado com cebola roxa, rocoto, batata

doce assada, milho peruano (mais
grosso), marisco (opcional) e
decorado com folhas de alfa-
ce. Muy caliente! 
Abriu as portas a 21 de
Novembro de 2015 e, atra-
vés das “mãos” de Benilda
Diaz, peruana de gema,
surgem pratos como oAji
de Galinha, Chilli ou
Lombo Salteado, que são
os mais emblemáticos e
mais pedidos nesta casa.
Chega a ter mais de 200 pesso-
as na esplanada em festas, maiori-
tariamente de jovens estudantes,
numa atmosfera de aromas clássicos e
preenchida com música ao vivo de um grupo
peruano. Paulo Palma, residente no PN, o homem
que está na “linha da frente” do restaurante, con-

fessa que, «esta
nobre localidade,

necessita de
mais “movi-

mento”, de
mais festas,
de diver-
são noc-
turna, de
vida que
enalteça

os espaços
verdes. Que

enalteça todos.
Que vivam o rio.

Um “clube” intimista
com que as pessoas se

identifiquem, convivam e que faça
jus». 
Faça chuva ou faça sol, conta com uma esplanada

partilhada sempre abrigada em todas as ocasiões.
É mesmo para encher a barriga e a alma com o
trocadilho do nome. Atendimento muito simpáti-
co e familiar. Com qualidade. 
Mais em Alameda dos Oceanos 65, 
Telefone 21 823 96 20

CULTURA…
SHAHMAT – XEQUE-MATE  Era uma
vez, há muitas luas atrás, na Pérsia antiga, o princi-
pal conselheiro do Rei, o Grão-Vizir, que inventara
um novo jogo de entretimento, a pedido do Xa.
Um tabuleiro quadrado com 64 casas xadrezistas
pretas e vermelhas (agora são pretas e brancas),
com o objectivo de ser jogado estrategicamente
por 2 pessoas e com 32 peças móveis. A figura
principal era o Rei da Pérsia e o intento do jogo
seria capturar ou matar o Rei inimigo. 
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Por: Pedro Gaspar
pedrogaspar.noticiasdoparque@gmail.com 

Sabia que...
Ceviche Peruano (12 €menu dia
e 9 € noite) no restaurante Rico
Rico Matchu Picchu é o ex-libris
da casa, entre outras sugestões
deliciosas típicas deste país da
América do Sul. 
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Se é estudante da EST    TeSL, preSL, procura 
alojamento e não reside no concelho de Lisboa 
contacte o Gabinete de Apoio ao Estudante.
Mais informação em www.estesl.ipl.pt 

Se tem mais de 55 anos, reside na freguesia 
do Parque das Nações e pretende participar no banco 
de alojamento deve contactar a Junta de Freguesia para 
marcação de entrevista.  
Mais informação em www.jf-parquedasnacoes.pt
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Ficha artística
Conceção e Interpretação: Lita Pedreira e Luís Geraldo
Figurinos e Espaço Cénico: Lita Pedreira e Luís Geraldo
Sonoplastia: Lita Pedreira e Luís Geraldo
Luz: Lita Pedreira e Luís Geraldo

Público Al
Para famílias com crianças dos 3 aos 10 anos

ABC dos Animais 
14  outubro 2017 | 15h00
Vamos descobrir o animal escondido por detrás de cada letra do alfabeto?
Neste espectáculo de leituras encenadas mostramos como pode  
transformar-se num verdadeiro jardim zoológico.
De uma forma didática e muito divertida, vamos (re)conhecer as letras e partir à 
descoberta do mundo animal.

Biblioteca David Mourão-Fe
Rua Padre Abel Varzim, 7 D, Bairro Casal dos Machados, 1800-

210 311 710  |  bib.dmferreira@jf-parq

www.facebook.com/jfparquedasnacoes 
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VIDAS DO PARQUE…O BACO Hélder
Galante, morador no Parque das Nações desde
2001, Mestrado em Gestão, Director Geral na
empresa Malo Wines, é a prova viva que não exis-
te idade definida para mudar de profissão, de
hábitos, de estilos… de vida. 
Casado e pai de dois filhos, de 20 e de 23 anos,
ambos estudantes, vivem o Parque de uma forma
saudável e salienta: «Tudo o que possa contribuir
para aumentar as zonas verdes, espaços de lazer,
a qualidade de vida, é muito importante para
todos. Apoio. Descrevo o PN como um local para
“viver”, com duplo sentido, para quem reside e
pelos que vêm de fora, que também respiram o
ambiente e a atmosfera do Parque». 
A ligação à empresa que dirige actualmente pro-
porcionou-se através de um convite de um cole-

ga, amigo e administrador do grupo empresarial a
que a Malo Wines pertence. A MW sur-
giu em 2009, altura em que o
proprietário, Dr. Paulo Maló,
adquiriu uma adega e
vinhas já existentes em
Azeitão, local onde
está sediada grande
par te da actividade
empresarial. 
São produtores de vi-
nhos da Península de
Setúbal, uma das principais
regiões vinícolas do nosso
país. Contam com cerca de 80
hectares de vinhas, repartidas por
duas vinhas, uma em Azeitão para as castas bran-

cas e outra em Pegões, para as castas tintas. A
produção ronda os 500 mil litros por ano, pro-

duzem vários tipos de vinhos, desde tin-
tos, brancos, rosés, Moscatel de
Setúbal e espumantes. Seis mar-
cas distintas, “Malo”, “Malo
Tojo”, “Lisa”, “Amo-te”,
“Vinhócopo” e “Catravalos”
com as respectivas varieda-
des. Destacam-se agora tam-
bém na área do Enoturismo,
desenvolvendo actividades na
adega da Quinta de Catravalos,

tais como provas de vinhos, cursos
e visitas guiadas à adega. São os for-

necedores oficiais dos vinhos do
“Arraial dos Navegantes” há 3 anos e, a par-

tir dos últimos 2, dispõem de um Stand de provas
e de vendas.  Afirmam-se no mercado imponen-
temente com uma qualidade absoluta, já obtive-
ram cerca de 100 prémios e distinções, como
medalhas de ouro no Concurso Mundial de
Bruxelas com o Malo Platinum Tinto Reserva e no
Muscates du Monde com o Malo Moscatel. Para
Hélder Galante não há dúvidas, «os vinhos por-
tugueses são, incontestavelmente, os melhores do
mundo». Quem não concorda? 
Mais em www.malotojo.com 

Ao longo dos tempos este jogo
evoluiu no Ocidente, as peças e
os seus prepósitos, como o exem-
plo da segunda peça principal, o
Grão-Vizir, que foi substituído pela
Rainha, na Europa do Século XV
(Renascentismo), com poderes muito
mais estoicos. A verdadeira “estrela imperial”. 
Segundo consta, o Xa, encantado com tal sublime
invenção, ordenou o inventor decidir a sua recom-
pensa. Como homem frugal que era, desejava ape-
nas uma recompensa que fosse… frugal. Simples e
modesta. Humilde. Apontou para as 8 colunas e 8

filas do tabuleiro e pediu que lhe
fosse dado um único grão de trigo
na 1ª, o dobro da quantia na 2ª, o
dobro desta na 3ª, e assim por dian-
te. O Xa achou ser uma quantia

demasiado modesta e chegou a ofere-
cer joias e propriedades, todas recusadas

pelo engenhoso inventor. Com humildade, apenas
desejou os grãos de trigo nestas proporções. E o
Rei assim lhe fez a vontade. Mas este, ao contar os
pequenos grãos de trigo, cedo chegou à conclusão
aritmética que o número total não seria tão
pequeno como calculava: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128,

256, 512, 1024…até que, no 64º quadrado, tería-
mos um número colossal, abismal: 9,25 x 1018
grãos. No total teríamos 18,5 x 1018 grãos, o que
equivaleria a 75 mil milhões de toneladas, uma
quantidade impossível de armazenar nos celeiros
do Xá. Qualquer coisa como, em termos actuais, a
150 anos de produção de trigo a nível mundial. O
resto da história, ou da lenda, vai ter de ficar para
a nossa imaginação. Esta é uma das versões da
invenção deste magistral jogo de estratégia, da
autoria do astrónomo e cientista Carl Sagan
(1934-1996). 
O Navigators Sports Club Parque das Nações é

uma entidade constituída a 1 de Outubro de 2012
(em actividade desde 2000 como Clube Parque
das Nações), tendo por desígnio um clube cultural,
desportivo e social. A nível desportivo dispõe das
modalidades de Ginástica Acrobática, Ténis, Judo, e
Atividades Náuticas. Conta com mais de 300 atle-
tas. Surgiu agora o interesse de relançar as moda-
lidades de jogos de tabuleiro de natureza compe-
titiva e recreativa, principalmente o Xadrez, mas
também Gamão, Damas ou mesmo o Mahjong. O
Clube procura professores/formadores e de
praticantes, amantes destes jogos de estratégia
e de tática. Mais em www.navigatorscpn.org 

Hélder Galante é a prova viva
que não existe idade definida
para mudar de profissão, de
hábitos, de estilos… de vida.



Testemunho Gradil 2017
O nosso grupo de missão - Afonso, João, Cátia,
Margarida e Sara - foi duas semanas para a Casa
Mãe do Gradil, uma instituição que acolhe rapa-
rigas que, por variadas razões, não estão com as
suas famílias. Durante estes dias realizámos mui-
tas atividades com elas de caráter lúdico e edu-
cacional. Foi um tempo para conseguirmos parar
e afinar as vozes, de auto descoberta, aprimorar
os dotes culinários e o espírito de equipa...
Refrescar as ideias e criar laços. Foi uma expe-
riência extremamente enriquecedora e gratifi-
cante. Observar uma realidade que nos é tão
próxima e tão distante ao mesmo tempo fez-nos
refletir muito sobre tudo que está à nossa volta,
como tomarmos muitas coisas como garantidas,
desde o nosso espaço pessoal e alimentação até
à educação e conhecimento privilegiados.

Foram duas semanas inesquecíveis em que par-
tilhámos experiências, ideias e sorrisos sem fim.
Muitas delas esperam o projecto Sabi com muita
alegria e com muita vontade de também elas
darem mais!
Demos o melhor de nós mas recebemos ainda
mais de todas e de cada uma delas.
Saímos muito ricos e desejamos que experiên-
cias como esta se repitam mais vezes. Resta-nos
agora agradecer à comunidade por nos acom-
panhar neste caminho e nos ajudar a dar mais.

Testemunho de missão – Sabi na Bafureira 2017
Partimos em
missão numa
manhã de
segunda-feira,
com o essen-
cial na mala e
cheias de von-
tade de co-
nhecer o Lar
da Bafureira.
Fomos com
algumas ativi-
dades pensa-

das mas, na verdade, não há forma de nos pre-
pararmos realmente para tudo o que encontrá-
mos e recebemos durante as duas semanas de
Agosto que lá estivemos.
Rapidamente, sentimo-nos em casa. Quer as fun-
cionárias quer os idosos nos acolheram com
muito carinho. Ao longo de uma semana, realizá-
mos diversas atividades, das quais destacamos as

pinturas, os jogos de dominó, um baile de másca-
ras e um belo passeio ao jardim. Apesar de estas
e outras atividades terem sido um sucesso, per-
cebemos que a maior necessidade era estar e
escutar com o coração as histórias de vida dos
nossos “velhinhos”. Sorrimos, chorámos, abraçá-
mos e beijámos… No fundo, partilhámos senti-
mentos e laços profundos que nos permitiram
conhecer verdadeiramente as pessoas com
quem vivemos 24 horas por dia. Foram dias vivi-
dos intensamente em que recebemos mais do
que o que demos.
Saímos do lar com muita vontade de voltar e
com um novo olhar sobre a nossa vida e as pes-
soas que nos rodeiam. A nossa missão no lar ter-
minou, mas, como não podia deixar de ser, esten-
de-se para o nosso dia-a-dia.

Testemunho São Tomé

Neste mês em São Tomé, entrámos no espírito
de missão. Deixámo-nos levar. Entre uma semana
de preparação de jovens, três semanas de campo
de férias com as crianças, atividades nas roças e
alguns passeios, combatemos esta sensação de
pouco dar e muito receber., aceitando e corres-

pondendo aos
sorrisos que nos
chegavam. A expe-
riência em conjun-
to, estabelecendo
o espírito certo de
grupo, foi enrique-
cendo a nossa
capacidade de che-
gar àqueles com
quem nos cruzáva-
mos. Durante este
mês fizemos um
pouco de tudo o
que o nosso
engenho permitiu.
Demos aulas, orga-
nizámos orações,
simplesmente esti-
vemos. Estivemos
com as crianças,
estivemos para as
crianças. E fomos
preparando tudo
com a certeza de ir
onde Ele nos levas-

se. Fomos gozados quando lavávamos roupa no
rio, mas, ainda assim, voltámos com a gratidão de
nos sentirmos em casa em cada momento.
Como diz o nosso lema, “dar um pouco mais do
que temos”, fomos descobrindo em nós dons
que desconhecíamos, como é tão típico das mis-
sões Sabi. Com serenidade e trabalhando a
paciência, fomos aprendendo a aceitar realidades
que no dia-a-dia não nos tocam. Sentimos o
aperto no peito de realidades que quisemos
combater. Mas fomos descobrindo a humildade
de saber reconhecer que os frutos não são ins-
tantâneos. Que o nosso trabalho é um grão de
areia numa praia. Percebemos que, sem cada
grão, as praias que vimos não existiam. E que
sorte o poder contemplar, cantar, sentir o nosso
ser em relação e fomentar a nossa oração! Se no
início nos perguntávamos se um mês era muito
ou pouco, agora pensamos que foi o certo, para,

ao longo dos anos, o Sabi ir dei-
xando marca em Santana. Com a
ajuda do padre Manuel e com a
receção tão acolhedora de jovens
e crianças, fomos deixando crescer
dentro de nós a sementinha que
foi sendo regada por vivências,
conversas e abraços. E mesmo
com tão poucos dias de sol, fomos

ganhando a coragem e energia para sermos luz.
Já com saudades, abandonámos aquela terra que
tanto nos deu, com a esperança e confiança de
que esta missão nos mudou realmente. Muito
gratos pelas maravilhas que Ele nos deu, partimos
agora para uma nova missão.
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SABIas QUE PODES DAR +? 

O Projecto Sabi...
... é um projeto de voluntariado missionário, para
jovens entre os 18 e os 35 anos;
.... contempla missões de verão que podem
decorrer em Portugal, em São Tomé e Príncipe
ou em Cabo Verde;
.... desenvolve as missões de verão, durante o
mês de Agosto;
.... promove a realização de missões, como con-
sequência de uma caminhada de preparação que
decorre de Novembro a Julho.
Como funciona o percurso de preparação?
- São realizadas reuniões quinzenais, sempre às
terças-feiras, às 21 h 30 min no Centro Pastoral
da Paróquia do Parque das Nações.
- Durante a caminhada, existem outras propos-
tas de crescimento (3 campos de trabalho e 2
retiros), que se realizam aos fins-de-semana.
- Todas as atividades do Projecto Sabi procuram
preparar cada um dos voluntários para partir em
missão, não só individualmente, mas, também, (e
principalmente) como membro do grupo Sabi.
Quanto tempo duram as missões de Verão?
Atualmente, as missões podem durar entre 2 a 4
semanas, mas os períodos concretos e duração
das missões são comunicados no decorrer do
ano de caminhada.
E se tiver mais de 35 anos?
Existe uma vertente do projeto para adultos
chamada Sabi Graúdo, que engloba uma
caminhada de formação mais adaptada ao
ritmo de vida dos mais crescidos, que pode cul-
minar numa missão de verão.
No Sabi, os requisitos são a tua vontade de assu-
mir este compromisso, de fazer a caminhada de
preparação e de crescer com o grupo para par-
tires em missão! Se este desafio de Dar + des-
perta algo em ti, está atento ao nosso Facebook,
porque daqui a uns dias divulgaremos a data da
nossa reunião de apresentação!
www.facebook.com/Projecto-Sabi

O Projecto Sabi é um projeto de voluntariado missionário, para jovens entre os 18 e 
os 35 anos, mas existe, também, uma vertente para adultos chamada Sabi Graúdo.





PARQUE DAS NAÇÕES - EXPO NORTE

\ 042170243                   €395.000

PARQUE DAS NAÇÕES - EXPO NORTE

\ 042170181                   sob consulta

PARQUE DAS NAÇÕES - EXPO NORTE

\ 042170129                      sob consulta

PORTELA

\ 042170188                      €267.000

BEATO

\ 108170299                  €550.000

1 1 1 60 3 2 1 150 C

3 2 2 120

3 2 1 125 C

PARQUE DAS NAÇÕES - EXPO SUL

\ 108170296                                      €365.000

2 1 1 85 B

PARQUE DAS NAÇÕES - EXPO SUL

\ 108170177                    €570.500

2 2 2 150 D

PARQUE DAS NAÇÕES - EXPO SUL

\ 108170224                  sob consulta

4 4 3 223

C

B

B

C

PARQUE DAS NAÇÕES - EXPO NORTE

\ 042160247                  €649.000

3 3 3 160 C

PARQUE DAS NAÇÕES - EXPO SUL

\ 108170156                 sob consulta

4 3 2 170 B3 6 371 144
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